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De Klaaikloet en De Klaver 
 

In de week na de schoolvakantie ging ik wat later dan normaal op weg naar mijn 
werk in Stad. Zodoende fietste ik door het dorp op een tijdstip waarop ik vroeger 
fietsend vanuit Crangeweer mijn kinderen naar school bracht. De Molenstraat was 
afgesloten, dus ook een andere route dan normaal. Wat Ik toen zag, vond ik bij-
zonder: van alle kanten fietsten en liepen er kinderen naar school. Allemaal één 
kant op: naar De Klaver. Ik kreeg er een warm gevoel van. 
 

Hoewel onze kinderen, Marieke en Matthijs, een fijne schooltijd hebben gehad op 
De Bongerd, vond ik het toch altijd jammer dat ze een deel van de kinderen uit het 
dorp nauwelijks tegenkwamen, behalve bij het voetballen en, eens in de twee jaar, 
tijdens de Speelweek. Want, dat kinderen met uiteenlopende achtergronden sa-
men naar school gaan en daar lief en leed delen, lijkt mij goed voor een samenle-
ving, zowel in het klein als in het groot. 
 

De Klaver is het dus geworden. Verkozen uit een heleboel inzendingen. Een 
mooie, wat landelijke naam van een fraai en nuttig plantje. En als er ook nog eens 
vier blaadjes aan één steeltje zitten, schijnt dat allerlei goeds te brengen. 
Toevallig hoorde ik dat de inzending van een van de voorgestelde namen gepaard 
ging met een gedicht. Het is van Rien Vis, wiens zoon Jelle vroeger ook op De 
Bongerd zat, die inmiddels zelf al weer twee kinderen heeft. Zo gaat dat… De 
naam die Rien bedacht had, is ‘Klaaikloet’ en hij maakte het volgende gedicht: 
 

De Klaaikloet 
 

we zijn een dorp van Klaai en Kloet 
als onderdeel van ons bestaan 
en waar twee scholen samengaan 
groeit de kloet gestadig aan 
en is de opbrengst groter dan 
een kleine kloet ons geven kan 
 

als je straks groep acht verlaat 
en naar de middelbare gaat 
vergeet dan nooit wat ons hier bond 
de klei waarop de Klaaikloet stond 
 

Ik spreek vast ook namens Rien en vele ouders van oud-leerlingen als ik De Kla-
ver veel geluk wens voor de toekomst! 
 

Fenneke Colstee 
 
 

 

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 Ivar van der Velde. (foto: Janna Bathoorn). 
 
 



 3

 

 



 4

In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze keer Else de Vries en haar zoon Joshua (20 jaar), Dorpsterlanden 
12. 
 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds eind maart 2016.” 
 

Waar ben je geboren en/of heb je je jeugd doorgebracht? 
Else: “Ik ben geboren in Hoogezand en heb mijn jeugd doorgebracht in Wester-
bork.” 
 

Wat doe je  voor de kost? 
“Ik heb bij Thuiszorg gewerkt, maar ik ben nu van plan een opleiding te volgen.” 
 

Wat is je favoriete bezigheid? 
“Ik maak graag leren tassen en versier ze met kraaltjes; ik maak graag pesto’s en 
ranja van vlierbessen; daarnaast schilder ik graag.” 
 

Wat is je favoriete vakantiebestemming? 
“Amerika, niet alleen het land, maar ook het contact met mensen.” 
 

Wat neem je mee naar een onbewoond eiland? 
“Ik neem graag een paar lieve mensen mee.” 
 

Wat is de reden dat je in Stedum bent komen wonen? 
“Puur voor de rust; een treinverbinding naar Groningen en voor het uitzicht.” 
 

Ben je ook betrokken bij het dorp? Zo ja, hoe? 
“Nog niet, maar ik ben van plan bij een zorgboerderij te helpen en mij te melden 
bij Zorgzaam Stedum.” 
 

Wat zou je doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint? 
“Ik zou gaan reizen naar arme landen zoals Afrika, vrouwen onderwijzen om leren 
tassen met kralen te maken en dat ze deze in de toekomst zelf kunnen ontwer-
pen. Verder een gedeelte van het geld voor mijn zoon.” 
 

Wat vind je naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“Ik vind de omgeving van de Bartholomeüskerk een mooi plekje.” 
 

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Als je iets nooit 
meer zou hoeven doen, wat zou dat zijn?” 
“Poetsen.”  
 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Als je iets nieuws in Stedum wilt opzetten, wat voor een activiteit zou dat dan 
voor de gemeenschap zijn?” 
 

Afie Nienhuis 
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Uit en in Stedum 
 

 
 

Het bezoek van de Groninger Stedumers aan het Duitse Stedum is weer achter 
de rug. Iedereen was weer reuze enthousiast, en zo is ter plekke de volgende da-
tum alweer gepland, van 28-30 september 2018. Dan bestaat de dorpenband, ge-
ïnitieerd door oud-burgemeester Sieto Mellema, 40 jaar. Deze keer waren de 
Duitse Stedumers heel creatief geweest, door in een tiental bekende spelen de 
dorpenband te verwerken. Zo was er een Memory versie waarin elementen uit 
beide dorpen bij elkaar moesten worden gezocht (Feestweek- Schützenfest), en 
een “Stedumer erger je niet”, waarin de pionnen waren vervangen door fraai be-
schilderde pionnen, die teams uit het dorp moesten voorstellen, zoals de Feuer-
wehr, de vuilnismannen, het muziekkorps en de Schützenverein. Toevallig had 
het Nederlandse Stedum hier goed op ingespeeld, door een sjoelbak cadeau te 
geven. Die werd direct in gebruik genomen, en zo is er ook aan de Nederlandse 
spelcultuur aandacht besteed.  
 

Maar ook aan het educatieve werd gedacht,en zo is het Kraftwerk Mehrum be-
zocht, een kolencentrale. En omdat het vervoer in een platte wagen was kon er 
onderweg alle aandacht worden besteed aan het doel van het bezoek, het opfris-
sen van de vertrouwde banden, en het smeden van nieuwe. 
 

Een van de aardige kenmerken van deze uitwisseling is dat het tussen generaties 
gaat. De jongste deelnemer was vier jaar, de oudste zeventig. Het Duitse Stedum 
is met haar 500 inwoners de laatste jaren weer bijzonder kinderrijk en het was dan 
ook erg leuk dat er vijf jonge Stedumers mee waren, zelfs van de generatie 
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kleinkinderen van de 
eerste gasten. Aan 
het uitwisselen van 
foto’s zal nog een 
napraatavond wor-
den besteed, en dan 
kan ook het cadeau 
gekregen spel wor-
den beoefend. De 
eerste tien aanmel-
dingen voor het 
meevieren van het 
40-jarig bestaan in 
het Groninger Ste-
dum zijn al binnen. 
 

Lies Oldenhof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vlaggen 
 

Het uithangen van de Nederlandse vlag doen we op momenten van vreugde en 
blijdschap, maar ook in tijden van herdenking, rouw en verdriet. Het verenigings-
bestuur van Dorpsbelangen Stedum wil een soortgelijke dubbelrol geven aan de 
Stedumer Vlag. De nationale driekleur hangt halfstok bij herdenkingen met een 
nationaal karakter. Per heden introduceert Dorpsbelangen de vrijblijvende vlagin-
structie om bij begrafenissen in Stedum, de Stedumer Vlag halfstok te hangen. U 
zult veelal door de begrafenisvereniging Stedum op de hoogte worden gebracht 
van een overlijden in ons midden. Met het uithangen van de vlag brengt het dorp 
een laatste denkbeeldige groet aan hen die zijn overleden. In deze vrijblijvende 
vlaginstructie houden we, op de dag van de uitvaart, de vlagtijden aan van zons-
opgang tot zonsondergang. 
 

Het bestuur van Dorpsbelangen ziet een vlaggenmast centraal in het dorp als een 
waardevolle aanvulling op de vlaginstructie, we zullen de mening van onze leden 
hierover vragen tijdens de ALV in november. 
 

Op Facebook is Dorpsbelangen te vinden via:   
https://www.facebook.com/dorpsbelangenstedum/ 
 

Tamara Hummel 
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400 woorden 
 

Ik maakte er vierduizend foto's 
 

In de voortuin van Weemweg 36 drie laagstam fruitbomen: twee Elstars en een 
Glorie van Boskoop.  Ivar van der Velde - brugklasleerling met hobby’s als voetbal 
en fotograferen - opent enthousiast de deur. Moeder Helma gaat appels plukken, 
na ons voorzien te hebben van frisdrank met Snickers en Kitkats. 
 

Ivar ontdekt de grote wereld gretig: “Het begon allemaal in de meivakantie van 
2015 met een familie rondtrip in een taxibusje," vertelt hij. "We reden vanuit  
Marrakech achthonderd kilometer door het Hoge Atlasgebergte. We sliepen bij 
Berbers in hun eenvoudige lemen huisjes”.  
 

Berbers zijn gekleed in zwart, grijs of blauw. De vrouwen verzorgen de kinderen 
en werken ook in de keihard brandende zon, de mannen drinken thee in een res-
taurant. Een wandeling over gortdroge akkers met verdorde tarwe en distels 
maakte indruk. De boeren willen water op de akkers, maar irrigatie kost geld. 
“We kwamen in meerdere dorpjes. Essaouira: een kustplaats aan de Atlantische 
Oceaan met prachtig blauwe boten in de havens. Agouti: een van de dertig ar-
moedige dorpjes in de Aït Bougmez Vallei. In het voor- en najaar verdienen ze 
wat aan het toerisme via marktjes. We leerden er gids Hassan kennen. Hij bracht 
ons in een uurtje naar een waterval hoger in de bergen waar sinaasappels groei-
en. De gastvrijheid en de zorg voor elkaar in die dorpjes maakt indruk. Ik kreeg 
vaak wel vijf kopjes thee…”   
 

Ivars passie is het Agouti paradijs van eenvoud, liefde. Iedereen zorgt er voor el-
kaar, rustig en vredig. Hij is er al vaker geweest. “Als ik ‘s avonds op bed lig en de 
maan zie dan denk ik me bij de Berbers in hun dorpjes in die vallei van het Atlas-
gebergte. We gaan steeds naar Agouti in Marokko, eind van dit jaar en in mei 
2017 gaan we weer. Hassan begeleidt ons nu steeds, hij vertelt ook veel over zijn 
familie daar. We bellen en dan haalt hij ons van het vliegveld af. Ik ken Hassan nu 
goed en app soms met hem. Ik wil iets terug doen voor deze arme gastvrije men-
sen. Ik maakte vierduizend foto’s. Ik vertel op scholen, ik deed een powerpoint-
presentatie, wil een sponsorloop organiseren en ik maak ansichtkaarten van fo-
to’s. Voor  Ivar is de wereld klein: “Ik zou er best willen wonen, maar niet te dicht 
bij een moskee. Het bidden zorgt ‘s morgens om vijf uur al voor veel lawaai…” 
Ik fiets met twee tassen appels huiswaarts. 
 

Math M.Willems 
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Waar staat SCOUTS voor? 
 

Eind september slaat de keuzestress voor veel ouders weer toe. De zwemdiplo-
ma’s zijn binnen, dus opeens zeeën van tijd. Of er werd door de kinderen tijdens 
het afgelopen schoolseizoen een beetje gemorreld over de sport die ze deden. In 
Stedum is gelukkig nog keuze in activiteiten en de laatste jaren komen er ook 
weer nieuwe initiatieven bij, zoals scouting. En hoewel de term vast bekend is, is 
dit stukje bedoeld om iets meer uit te leggen over wat scouting inhoudt. Naast dat 
scouting een leuke en gezellige besteding is van de vrijdagavond of de zaterdag, 
leer je er ook heel veel vaardigheden die je in je latere leven goed van pas ko-
men. In dit stukje wordt aan de hand van de letters S C OU T S uitgelegd waar 
scouting zich op richt. 
 

 
 

Lang geleden, al meer dan 100 jaar, begon Baden Powell met “Scouting for boys”. 
Daar zijn vervolgens heel veel varianten op gekomen, in Nederland bestaat de 
visie uit de letters SCOUTS: samen, code, outdoor, uitdaging, team en spel. 
 

Samen 
Scouting doe je samen. Het is geen individuele vrijetijdsbesteding. En je doet het 
samen met scouts over de hele wereld, want scouting is een wereldorganisatie. 
Met samen wordt ook “voor de maatschappij” bedoeld. Bij jonge kinderen herken 
je dat nog niet zo, maar de 4 mei herdenking is een zichtbaar moment waarop je 
de bijdrage van scouting ziet. Ook aan de natuurwerkdag levert scouting een be-
langrijke bijdrage, waar we als dorp ook weer plezier van hebben. Samen is ook 
binnen je speltak(leeftijdsgroep) en patrouille (team) te herkennen, want samen 
bouw je en speel je. 



 11

 

 
 

Code 
Code, cultuur, tradities. Ze zijn belangrijk bij scouting. We dragen allemaal een 
Scoutfit bloes in de kleur van de speltak en een Struners-das in de kleuren 
geel/zwart. Daaraan kun je scouts herkennen. Bij iedere opkomst wordt de Stru-
ners vlag gehesen en de yell geschreeuwd. 
Als je een vaardigheid hebt opgedaan, zoals hakken, of je bent met een kamp 
mee geweest zijn er badges verdiend, die je op je bloes of kampdeken kunt naai-
en. Een andere traditie is ‘overvliegen’. Dat gebeurt als je naar de oudere speltak 
(=leeftijdsgroep) gaat. Er zijn verschillen tussen de groepen hoe dat gaat, maar 
duidelijk is dat het een bijzonder moment is waarop je laat zien dat je eraan toe 
bent, en ook dat je afscheid neemt van je oude groep. Groepsgevoel is belangrijk, 
en binnen een groep werk je samen. 
Enkele maanden na het overvliegen, of als je net nieuw bent, wordt je ‘geïnstal-
leerd’. Je legt dan een belofte af, dat je je gaat houden aan de scoutswet en dat 
iedereen op je kan rekenen. Die belofte leggen leiding en bestuur ook af, en dat 
maakt je in die rol extra bewust van het feit dat je iets voor de ontwikkeling van 
een ander kunt betekenen. 
 

Outdoor 
Soms speel je wel eens binnen. Als het rotweer is. Of te koud en het leuker is om 
koekjes te bakken of te minipionieren of te knutselen voor een scoutingthema. 
Maar meestal zijn de scouts buiten, of het nu welpen of explorers zijn. Speurtoch-
ten door het Stemer bos of de omgeving (want dat bos is niet zo groot natuurlijk), 
pionieren met houten palen en touw, vlaggenroof of een ander bosspel. En na-
tuurlijk kamperen. In ieder geval een week tijdens de zomervakantie als zomer-
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kamp, maar ook weekendjes tussendoor en natuurlijk het Noordelijk Pinksterkamp 
in de Marnewaard. En er zijn ook plannen om ook een keertje in de winter te 
kamperen. Zo wordt er ook vanuit de scouting regio een Poolkamp georganiseerd. 
 

 
 
Uitdaging 
#Laatjeuitdagen. Scouts gebruiken het te pas en te onpas. Maar het is ook zo’n 
mooie kreet. Het staat voor uitdaging, uitdagende activiteiten doen, maar ook voor 
grenzen verleggen, je persoonlijk ontwikkelen. Iedere week iets anders doen. 
Scouting is afwisselend, van een keertje zwemmen tot aan toneel, van iets maat-
schappelijks in de buurt doen tot een hike lopen in een omgeving die je niet kent. 
 

Team 
Scouting staat bol van teams. In teams worden de dingen opgepakt. Maar eigen-
lijk begint dat al bij de welpen. Welpen worden in nesten ingedeeld, met zo’n 5 tot 
7 welpen. Eentje is de gids en eentje is de helper. En die mogen dan met het nest 
een uitdaging aangaan. Het werken met nesten stimuleert de teamgeest en de 
leiderschapstalenten van de kinderen. Natuurlijk worden de kinderen hierin bege-
leid. 
 

Spel 
Scouting kun je ook zien als een grote leerfabriek. Iedere week leer je wel wat 
nieuws, maar we noemen het niet-formeel leren. Want het gebeurt met spellen. 
Uitvinden hoe een spel is opgebouwd, tactiek bedenken hoe je kunt winnen, 
teamgeest als je samen voor een uitdaging staat. Een spel doen is ontspannend, 
inspannend en vaak wordt er ook veel gelachen. Spelen is ook een belangrijke 
uitlaatklep, naast het zittende leven op school en de sociale media. Al kan ook 



 13

scouting niet meer zonder, en wordt Facebook en de groepsapp ook weer ten 
goede van de vereniging ingezet. Maar nooit ter vervanging van lekker actief be-
zig zijn. 
 

Op 29 oktober is er Open Dag, maar ook op andere zaterdagen ben je welkom 
om te komen kijken. Je mag twee keer vrijblijvend meedoen. Vrijdagavond komt 
de oudste groep bij elkaar en verzint ook zelf een programma (Explorers – vanaf 
plm. 15 jaar). Scouts zijn er op zaterdagmorgen vanaf tien uur, en welpen op za-
terdagmiddag vanaf half twee. Hun opkomst duurt 2,5 uur en die tijd vliegt voorbij! 
Meer informatie? Vraag Helma Mulder (scouts), info@studio7.nl, of Gert-Jan Exoo 
(welpen), gertjanscouting@gmail.com of Fokke Kooistra (explorers), fuk-
ke@live.nl. Op Facebook kun je onze activiteiten ook goed volgen, door te zoeken 
op de Struners of op www.destruners.nl 
 

Lies Oldenhof  
voorzitter 
 

 

Verslag Informatiepunt 
  

Op donderdag 1 september hadden we voor de eerste keer na de zomervakantie 
een bijeenkomst van het Informatiepunt in het Hervormd Centrum. Er waren 19 
personen aanwezig. Sieta Smit heette ons van harte welkom en in het bijzonder 
Hilbrand Huizenga, ergotherapeut uit Westeremden. 
We begonnen eerst met een kopje thee/koffie, waarna Hilbrand het woord nam. 
Hilbrand stelde zich voor aan de aanwezigen. Hij heeft samen met een collega 
een kantoor in Uithuizen.  
 

Wat is ergotherapie? Ergotherapie is paramedische zorg die zich richt op het weer 
mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door ziekte of handi-
cap een lichamelijke of psychische beperking hebben opgedaan. Kenmerkend 
voor ergotherapie is de kijk op zowel de persoon, de omgeving als de activiteit. 
Aan de hand van een kennismakingsgesprek bepalen de ergotherapeut en de cli-
ënt samen de belangrijkste problemen bij dagelijkse activiteiten op verschillende 
gebieden, zowel: zelfredzaamheid of algemene dagelijkse levensverrichtingen 
(ADL), productiviteit, vrije tijd, wonen, mobiliteit. Vervolgens zoekt de ergothera-
peut (steeds in overleg met de cliënt of zijn naaste omgeving) mogelijkheden om 
de problemen op te lossen. De cliënt kan een activiteit opnieuw leren, op een an-
dere manier leren uitvoeren of met behulp van hulpmiddelen en aanpassingen le-
ren uitvoeren. De handelingen vinden bij voorkeur plaats aan huis. Op verwijzing 
van huisarts of specialist neemt de cliënt contact op met de ergotherapeut. 
Dagelijkse handeling: ADL-training, onder andere wassen, verzorgen, kleden, toi-
letgang, eten en drinken; cognitieve training is een methode om specifieke func-
ties zoals geheugen, aandacht en dagelijkse functioneren te trainen en achteruit-
gang te voorkomen; vervoerstraining, onder andere scootmobieltraining, rolstoel-
training; ergonomische training, onder andere zittend koken; trajectbegeleiding, 
onder andere hulpmiddelen en aanpassingen, het aanvragen bij de zorgverzeke-
ring en WMO. 
 

 



 14

Ergotherapie in de eerste lijn: dagbesteding: huishoudelijke activiteit – hulpmidde-
len/toepassen van ergonomische principes; betaald werk – werkplekaanpassin-
gen; computer – toetsenbord/ muisaanpassingen; lezen/radio en tv –bladomslag, 
omgevingsbediening; hobby’s; uitgaan/op bezoek gaan/winkelen; sport. 
Communicatie: spreken – communicatieapparatuur, spraakversterker; schrijven – 
penaanpassing; telefoneren – domotica omvat alle elektronische aanpassingen in 
de woning om functies te besturen; computer – Windowsaanpassingen, speciaal 
toetsenbord, oogbesturing; alarmeren – persoonsalarmering. 
Verplaatsen: liggen, onder andere glijmat, pakpaal/beugel/papagaai, bed met 
rug/beenverstelling en hoog/laagverstelling; lopen, staan en traplopen, onder an-
dere lopen met een handstok/kruk, rollator, extra leuning, traplift en gelijkvloerse 
woning; zitten, onder andere seniorenstoel, sta-opstoel, trippelstoel; verplaatsen 
buitenshuis, onder andere loophulpmiddelen, duofiets, scootmobiel, 45 km-auto, 
gehandicaptenparkeerkaart (GPK)/aanpassingen auto/CBR, taxipas. 
Regelgeving: WMO, bij de gemeente – vervoer, rolstoelen, woningaanpassingen, 
huishoudelijke hulp; regeling hulpmiddelen – speciale bedden/stoelen, loophulp, 
communicatieapparatuur; zorgverzekeringswet: ergotherapie is opgenomen in het 
basispakket van alle ziektekostenverzekeringen, iedereen heeft recht op maxi-
maal tien behandeluren per kalenderjaar. 
Hilbrand had nog verschillende hulpmiddelen meegenomen, onder andere sleu-
telapparaat, anti-slipflesopener, beker met neusuitsparing, bordrand, rasp met 
speciale handvat, lange schoenlepel, lipopener. 
 

Na de pauze kon men nog vragen stellen aan Hilbrand, waarna Sieta hem be-
dankte voor de informatieve lezing met een notenkoek, waarna ze ons wel thuis 
wenste. Website: www.ergospectrum.nl.  
De volgende bijeenkomst is op donderdag 13 oktober. 
 

Afie Nienhuis 
 

 

Nieuws van de dorpstuin. 
 

Burendag 24 september, de dag 
om samen een klus aan te pak-
ken. Dat kan op de dorpstuin. 
De nieuwe schuur moet nog af-
gewerkt worden. Van 10.00-
13.00 uur en van 14.00-17.00 
uur wordt er gewerkt. Voor de 
catering wordt gezorgd met on-
der andere een stoofpot van uit-
sluitend lokale ingrediënten. 
 

Er was opeens een overvloed 
aan grote tomaten in de kas. De inmaakploeg heeft er sap van gemaakt. Lekker 
als basis voor pasta-saus of soep. Voor een simpele soep is het voldoende om 
het sap op te warmen met een beetje zout, een bouillonblokje of een scheutje 
Thaise vissaus. Een beetje groen voor de kleur in de kom of het bord en je hebt 
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een heerlijk voorafje. Misschien een idee voor wie ook teveel tomaten heeft. Het is 
simpel te maken: tomaten in stukken snijden, koken. Door de roerzeef draaien en 
heet in schone potten gieten. Voor wie geen tomaten heeft: de potten sap staan in 
de verkoopkramen van de dorpstuin. Wie wil breien en haken is ook welkom. In 
oktober beginnen we het breien van een tas. Gewoon even binnen lopen op vrij-
dagochtend vanaf 9.30 voor een kopje koffie kan ook. 
 

Mannie Hovenkamp 
 

 

Bedankt 
 

Op 17 augustus overleed mijn kleinzoon en onze neef Ard Oosterhuis volkomen 
onverwacht. Al heel snel daarna kwamen er van alle kanten uit het dorp monde-
linge en schriftelijke condoleances. Hiervan hebben wij veel steun ondervonden. 
Daarvoor willen wij ieder van harte bedanken. 
 

Familie Schutter, Stedum 
 

 

De landelijke seniorendag in Loppersum 
 

Op woensdag 5 oktober is de landelijke seniorendag in de zaal Waardevol Leven, 
Badweg 20 in Loppersum van: 14.00 – 18.30 uur. 
Voor u gaan Theo en Theo een middag vullend programma verzorgen 
en is er rond 17.30 uur een heerlijke maaltijd.  
Opgave en betaling vóór 24 september. Na betaling ontvangt u een entreebe-
wijs.Opgave bij mevrouw S. Smit (0596) 55 13 86. 
 

Sieta Smit 
 
 

sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor  

 

7e GPS-tocht is in voorbereiding! 
Allereerst staan we stil bij het plotselinge overlijden van ons gewaardeerde be-
stuurslid Jan Krottje. Jan heeft veel betekend voor de GPS tocht in voorgaande 
edities.  
 

Voor de 7e keer in de historie zal medio oktober een GPS-tocht plaatsvinden in en 
rondom Stedum. De tocht zal via diverse hindernissen, sloten, vaarten en omge-
ploegde landerijen weer een heuse uitputtingsslag worden. De route zal worden 
gelopen met behulp van een GPS-apparaat, dat via herkenbare markeringspunten 
de deelnemende ploegen de weg zal wijzen. Bij een aantal markeringspunten 
dient contact te worden gezocht met het ‘belteam’, waarbij vragen beantwoord 
en/of opdrachten vervuld moeten worden. 
 

Zowel de vragen en opdrachten, als de tijd en het op de juiste wijze nemen van 
bepaalde hindernissen zullen bepalend zijn voor de einduitslag. De mascotte zal 
ook dit jaar niet gaan ontbreken, de organisatie beraadt zich nog op de vorm! De 
mascotte is ook mede bepalend voor de eindrangschikking. 

 



 16

De tocht staat dit jaar gepland voor vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober. Op vrijdag 
bestaat de doelgroep uit 
de jeugd en Stedumers, 
die willen ploeteren met 
collega’s, vrienden of 
sportmaatjes. Op zater-
dag is de tocht bedoeld 
voor Steemer groepen. 
Het aantal deelnemende 
ploegen is gemaximeerd. 
Op beide avonden kun-
nen maximaal 16 groepen 
van 6-10 personen mee-
doen. 
 

Ook dit jaar zal voor de 
bovenbouw van De Klaver 
(groepen 5, 6, 7 en 8) in 
Stedum op vrijdagmiddag 
een aangepaste versie 
van de navigatietocht 
worden gehouden. De or-
ganisatie zal de basis-
school hierover binnen-
kort benaderen. 
 

Opgave is al mogelijk via 
het speciale e-mailadres 
gps-
steem2016@gmail.com. 
Wil(len) je / jullie mee-
doen, geef je dan snel op 
per team (minimaal 6 tot 
maximaal 10 personen) of 
individueel. Je kunt daar-

bij ook aangeven of je voorkeur hebt om vroeg op de avond, of wat later te willen 
starten. Met de definitieve indeling per avond zullen we proberen hier zoveel mo-
gelijk rekening mee te houden. 
Dit e-mailadres kan ook gebruikt worden voor vragen, en voor vrijwilligers, die de 
organisatie willen ondersteunen. Bijvoorbeeld met de catering, als lid van het bel-
team, of bij de opbouw of afbraak van de hindernissen. De deelnamekosten be-
dragen € 12 per persoon, dit is inclusief 2 consumptiemuntjes. Het volledige be-
drag moet vooruit betaald worden, pas dan is de aanmelding definitief. Wij hebben 
rekening te houden met een planning, opgeven = meedoen! 
 

Deelname geschiedt geheel voor eigen risico, de organisatie stelt alles in het werk 
om de tocht veilig en soepel te laten verlopen. Er is continu EHBO aanwezig, zo-
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wel bij de centrale start- en eindplaats, als “in het veld”. Bij een aantal hindernis-
sen staan mensen, om de overtocht in goede banen te leiden. 
Meld je snel aan, want het aantal deelnemende ploegen per avond is gelimiteerd 
tot 16! 
 

Mirjam Werkman 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" Stedum 
 

Wij hebben een stoel in de tuin staan, zoals zoveel mensen een stoel, stoelen, 
een tafel of een bankje buiten hebben staan. Van de week op een vroege morgen, 
toen ik buiten kwam, stond onze stoel ineens op een heel andere plek in de tuin. 
De stoel stond nu een metertje van het raam dat in huis uitzicht geeft op de tuin. 
Uiteindelijk kan het mij niets schelen wie daar 's nachts gezeten heeft. En trou-
wens er zijn 's nachts een heleboel mensen op pad. Veel meer mensen dan dat 
de meesten onder ons zullen vermoeden. Ik weet dat uit ervaring. In de tijd dat ik 
aan viswedstrijden meedeed met vertrektijden soms al om vijf uur 's morgens 
kwam je ze wel tegen. 
Zo herinner ik mij een keer dat ik bij visvriend, wijlen Auko Mulder, in de auto zat. 
Wij waren uit Stedum vertrokken, vertrekplek de Stedumer haven en vertrektijd vijf 
uur 's morgens. 
Nog maar nauwelijks waren wij het dorp uitgereden of midden op de weg liep een 
vrouw met een klein jongetje aan haar hand. Het was pikdonker. Wij konden in het 
licht van de koplampen zien dat het mensen waren uit het buitenland. Het was 
een kleine vrouw. Zij en het jongetje hadden ook heel andere kleren aan dan die 
welke wij hier dragen. Ze bleven gewoon midden op de weg lopen. Heel voorzich-
tig zijn wij hen gepasseerd. En nogmaals het was nog geheel donker die vroege 
morgen en even na vijven. 
 

Ook heb ik een echtpaar in Stedum gekend die er een gewoonte van hadden ge-
maakt om midden in de nacht door Stedum te wandelen. Ze zeiden dat ze dan 
graag door het dorp liepen. Het echtpaar woont al een hele tijd niet meer in Ste-
dum en daarom kan ik dit dus ook gewoon vertellen. Maar ik noem liever niet hun 
naam. Zowel de man als de vrouw waren beiden hoog opgeleide mensen, maar 
dat ter zijde. 
 

Ooit toen ik om drie uur 's nachts bij iemand in de auto zat, na een avond stappen, 
zagen wij iets heel bijzonders. Daar liep een oudere mevrouw in een keurige och-
tendjas over de weg. Zij had een hele ris katten achter haar aanlopen. Later sprak 
ik meer mensen die deze mevrouw wel eens 's nachts hadden zien wandelen met 
al die katten. 
Op een zeer vroege morgen, toen het nog geheel donker was, en ik ergens onder 
een lantaarnpaal mijn hengel in elkaar aan het steken was, groette iemand mij. 
"Moi," zei die iemand die ik in het donker zo gauw niet had zien aankomen. Het 
bleek iemand te zijn die na een avond stappen op weg was naar huis. Wij hebben 
even gepraat. Want in dit donker is vissen toch zoiets als een loterij, als een ge-
luksspel. Dit in tegenstelling bij het vissen overdag wanneer elke minuut  
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telt. Meerdere keren maakte ik overdag mee dat er in tien minuten ook tien vissen 
gevangen werden. Dan is een prater eigenlijk heel hinderlijk, vooral wanneer je 
een wedstrijd hebt. 
 

Om eerlijk te zijn lijkt het mij wel leuk om diep in de nacht in een auto rond te rij-
den. Zo hoorde ik van iemand die regelmatig 's nachts in het donker reed, dat hij 
vaak vossen zag. "Schijn maar eens met de koplampen over het land. Gegaran-
deerd dat wanneer je twee rode oogjes ziet het een vos is," zei de man. 
Ook heb je nachtvissers. Soms hebben ze een tentje waarin ze dan liggen. Ze 
hebben piepers in hun werpmolens zitten die een scherp geluid maken wanneer 
de lijn begint te lopen. Beet! 
 

Ik vraag mij af of die nachtvissers ook 's nachts bezoek krijgen van nachtbrakers 
of nachtuilen, van mensen die om wat voor reden dan ook 's nachts buiten zijn. 's 
Nachts zijn er veel mensen actief. Kijk maar eens mee naar het volgende rijtje: 
nachtbidders, nachtbrakers, nachtdieven, nachtgasten, nachtgespuis, nachthoof-
den, nachtloopsters, nachtmensen, nachtobers, nachtpolitie, nachtportieren, 
nachtraven, nachtreceptionisten, nachtredacteuren, nachtschildwachten, nacht-
schutters, nachtspoken, nachttelefonisten, nachtstokers, nachttikkers, nachtuilen, 
nachtverpleegsters, nachtvlinders, nachtvogels, nachtvolk, nachtvissers, nachtrei-
zigers, nachtwakers, nachtwandelaars, nachtzusters. 
 

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) 
 
 

 
24 september  Burendag dorpstuin. 
 
26 september Ds. G.W. van Wingerden, Stedum, in het Hervormd centrum, om 
   19.45 uur. Onderwerp: nog niet bekend. 
 
5 oktober   Landelijke seniorendag. Zaal Waardevol Leven, Badweg 20 in  
   Loppersum van: 14.00 – 18.30 uur. 
 
13 oktober  Informatiepunt van 14.00-16.00 uur in het Hervormd Centrum. 
   Onderwerp: Klaas Deuten, slaapadviseur van Slaappunt, geeft 
   een “demonstratie” over gezond slapen. 
 
 
28, 29 oktober GPS-tocht. 
 
29 oktober   Open Dag Scouting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 


