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Ervaringen van twee Stedumer ballonvaarders 
 
Vrijdagavond 15 augustus 2008 was het eindelijk rustig weer voor ballonvaren. 
Ruim twintig schutters en niet-schutters stegen tegen half acht op vanaf het oude 
voetbalveld in Stedum. E kwam veel publiek op af. Het opblazen van drie ballon-
nen was spectaculair. De grootste had een ballon waar 8000 m3 lucht in moest 
worden geblazen. Er konden dertien personen in het mandje. Je moest wel op tijd 
instappen, want toen de lucht eenmaal verwarmd was wilde de ballon wel graag 
vertrekken. Hoewel hij met een stevige band aan een busje vastzat was gaf dat 
de inzittenden toch niet een rustig gevoel. Stel dat ook de auto mee de lucht in-
ging, wat dan? Zover kwam het niet. Een medewerker van het ballonvaartbedrijf 
maakte de band los en daar schoten de eerste Stedumers de lucht in. De wind 
was richting Blauwestad. Een aantal schutters voer over hun huis of boerderij 
heen, wat natuurlijk mooi was voor de foto en de daar achtergeblevenen. Roepen 
naar beneden ging nog net. We vlogen tussen de 100 en 400 meter hoogte, en 
afhankelijk van die hoogte gingen we meer naar links (Blauwestad) of meer naar 
rechts (Schildwolde). Het Schildmeer werd keurig overgestoken. Vanuit de lucht 
leken de eendjes niet eens zoveel kleiner dan de bootjes. Het zullen wel zwanen 
zijn geweest. In zo’n mandje is het helemaal niet koud. Je vaart met de wind mee, 
dus er stroomt geen koude lucht langs je. Bovendien gaat de verwarming regel-
matig aan. Na anderhalf uur varen werd het tijd om te landen. Boven Noordbroek 
was een stoppelveld, en daar zette de piloot de ballon aan de grond. Enkele ster-
ke mannen verlieten het mandje, en zorgden ervoor dat ballon dicht bij de weg 
werd geparkeerd. Toen we de ceremonie van onze luchtdoop ondergingen kwam 
er een boze boer aan in een shovel. Nadat deze kalm toegesproken was en be-
grip was getoond voor zijn bezwaren (waar de nodige boeren in ons gezelschap 
juist niet zo goed in waren) konden we naar huis, een ervaring rijker. 
 
De luchthertoginnen van Noordbroek 
 
 

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. 
Zo krijg je door de jaren heen een beeld van het gezicht van Stedum.  
Stuur vooral foto’s die hiervoor in aanmerking kunnen komen naar de redactie. De 
leukste wordt geplaatst. 
 
Op de foto staan dit keer Reeuwerd Straatman. (foto: Janna Bathoorn). In dit 
nummer staat een interview met deze geboren en getogen Stedumer. 
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Scouting in Stedum gaat door! 
 
Eindelijk is er nieuws te melden van Scou-
ting. De scoutinggroep ‘De Struners’ (in op-
richting) gaat echt beginnen. We zijn vrijwel 
rond met de gemeente over de ruimte waar 
we gaan starten. Zo snel mogelijk gaan we 
van start, in ieder geval na de herfstvakan-
tie.  
 
Iedereen die heeft door gegeven belang-
stelling te hebben krijgt in september een 
brief thuis met alle informatie en een aan-
meldingsformulier. 
 
 

 
Wil je ook meer weten? Gooi dan voor 1 september een briefje in de bus bij Owen 
Keijser (Hoofdstraat 4) of Janet Dijkstra (Triezenbergstraat 5). 
 
Ellen Gommers 
 

 
 

 

 

(foto’s: www.stedum.com) 
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Een nieuwe fietscrossbaan in Stedum 

 
De jeugd van Stedum is in het verleden 
zijn fietscrossbaan kwijtgeraakt. 
Blijkbaar was er toch wel behoefte, 
want op eigen initiatief is men toen bin-
nen Stedum zelf een fietscrossbaan 
gaan creëren met waterpartij om te 
kunnen slippen. Niet overal werd dat 
altijd gewaardeerd, wat er toe leidde, 
dat men een 4e baan creëerde op het 
plantsoen hoek Sien Jensemahörn en 

Borgweg. Binnen de kortste keren was het er erg druk en al gauw ontstond er, 
door het vele gebruik en veel water, een crossbaan met aanzienlijke modderpar-
tijen. Dit leidde bij aanwonenden, in belangrijke mate bij Jaap van der Werf, tot 
overlast. Modder op de zakelijke auto aan de weg en op de privé-auto op de oprit 
en schade aan een mooie heester. 

 
 
Hij heeft de betrokkenen hiervoor op een vriendelijke manier aangesproken en 
men gaf aan, wie er zoal daarbij betrokken waren. Jaap heeft vervolgens een aan-
tal ouders hierover benaderd en vervolgens samen met de kinderen hierover ge-
sproken. 
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Hierbij werd hem al snel duidelijk, dat hier een structureel probleem aan de orde 
was, namelijk men kon in Stedum nergens terecht om lekker te crossen. Jaap 
heeft hun beloofd actie te ondernemen richting burgermeester  
Roodenboog van de gemeente Loppersum, wat de volgende dag is gebeurd.  
  
De burgermeester was blij met het telefoontje en zegde hem een gesprek toe met 
betrokken wethouders, wat vrijdagmiddag 11 juli om 13.30 uur op het gemeente-
huis heeft plaatsgevonden met de wethouders H.H. Smit en H.J. Stoel. Het ge-
sprek leidde uiteindelijk tot de toezegging van een lap grond aan de rand van Ste-
dum, waar een tijdelijke fietscrossbaan mocht worden gerealiseerd in afwachting 
van een definitieve invulling in de toekomst.  
  
’s Middags om 5 uur is Jaap met 4 fietscrossers in de auto gestapt en heeft een 
aantal bedrijven bezocht en verzocht om te helpen bij de realisatie op zaterdag. 
Per slot van rekening, de kinderen hebben vakantie en willen graag spelen. Za-
terdagavond om 18,00 uur lag er een prachtige door de jeugd zelf ontworpen 
baan. Het was ’s avonds een drukte van belang met daarbij vele ouders, die een 
kijkje kwamen nemen. Het resultaat van deze opstelling van het probleem heeft 
uitermate positief uitgepakt bij kinderen en betrokken ouders en de gemeenschap 
van Stedum in het algemeen. De betrokken jeugd, ouders en Jaap van der Werf 
bedanken de volgende bedrijven voor hun snelle en fantastische hulp: 
Slager BV Loonbedrijf Westeremden; Ausema Kraanverhuur Sint Annen; 
Bouwbedrijf Hofman, Stedum; Friesland Foods, Veenendaal; Kia Garage Weese-
poel, Ten Boer; De vrijwilligers. Tevens danken wij de Gemeente Loppersum voor 
hun welwillende medewerking. 
  
(Foto's Wim Zijlema) 

 

 
Reeuwerd Straatman 
 

Eén van de oudere 
inwoners van ons 
dorp Stedum is de 
heer Reeuwerd 
Straatman. Hij woont 
in zijn boerderijtje 
aan de Lopsterweg 
nummer 19. De heer 
Straatman werd ge-
boren in Stedum in 
1925. Dat was achter 
de Gereformeerde 
kerk in een huis aan 
het pad dat wij nu 
kennen als het Kerk-
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pad. In 1952 kwam Reeuwerd Straatman samen met zijn vrouw op de Lopsterweg 
wonen. Om precies te zijn: op vrijdag 22 februari 1952. 
 

Straatman laat mij de oude stallen zien. Alles is nog in originele staat. Hij zet de 
motor aan van de oude melkmachine en die draait nog prima. Wij lopen om zijn 
boerderij heen en hij vertelt dat het pad, aan de rechterkant van het pand, vroeger 
bij de Vlasschuur van Pilon hoorde. Tussen dit pad en de boerderij liep vroeger 
ook een sloot. Op de plek van de woningen aan het Vlaspad, welke met hun ach-
terkanten aan het verlengde van dit paadje grenzen, stonden vroeger ook al hui-
zen. Straatman noemt nog enkele bewoners op uit die tijd. Maar deze woningen 
gingen tegen de vlakte. 
 

Aan de andere kant van het boerderijtje loopt ook een pad. Het huis wat je daar 
ziet, met huisnummer 17, zat vroeger met zijn achtergevel in een gracht. Die 
gracht liep door tot aan de huidige Borgweg. Ging je op die plek linksaf, dan kwam 
je op het Borgterrein. Daar stond het huisje waar Harm Rondhuis woonde. Deze 
man hield een stuk of wat geiten. Ongeveer een meter of twaalf achter Straatman 
zijn boerderij stonden aan dat pad, langs die gracht, nog enkele woningen. Ook 
deze huizen zijn indertijd afgebroken. 
 

De datum waarop Straatman zijn woning betrok kent hij uit zijn hoofd. Het is de-
zelfde dag dat hij in het huwelijk trad. 
Leuk is het om te weten dat Lopsterweg 19, voordat Straatman er kwam wonen, 
ook al een boerderijtje was. De woning aan de overkant van familie Mars stond er 
in 1952 al. De woning van familie Hofman is na 1952 gebouwd. 
Vanaf zijn 21e jaar tot zijn 73e jaar heeft Straatman koeien gehad. Hij houdt van 
dieren, heeft varkens, paarden en schapen gehad en houdt nu nog kippen. 
 

Eldert Ameling  

 

 
Toneelvrienden! 
 
Binnenkort is het weer zover, het wordt weer herfst. Traditioneel het moment 
waarop de meeste gordijnen vroeg dicht gaan. Echter, een paar gordijnen blijven 
in deze donkere periode open en laten een warm licht door… 
Behalve dit warme licht is er ook sprake van koffie, thee, een goed gesprek en 
gezelligheid en een borrel. Maar ook wordt er hard gewerkt, geluisterd, gefluis-
terd, geschreeuwd, gelachen en gehuild. Dat kan natuurlijk maar een plek zijn: de 
repetitieruimte met geopende toneelgordijnen van toneelvereniging A.D.O.  Ieder 
jaar in de herfst en winter wordt hier gerepeteerd om in het ontluikende voorjaar 
eeen nieuwe toneelproduktie voor het voetlicht te brengen, ter vermaak van ieder. 
Hoewel, ieder jaar?  
 
Het afgelopen seizoen hebt u het stuk van A.D.O. moeten missen. Hiervoor waren 
verschillende redenen. Een daarvan was het feit dat een aantal spelers afvielen, 
om persoonlijke redenen. Om nu het komende seizoen verder te gaan zijn we op 
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zoek naar nieuwe spelers. Er ligt een goed stuk op de plank, er is een inspireren-
de regisseur, enthousiaste spelers en een dito technische crew. Maar hoe en-
thousiast de spelers ook zijn, je kunt niet je eigen tegenspeler zijn! Daarom hierbij 
een dringende oproep aan een ieder die zich aangetrokken voelt tot het toneel en 
de daarbij behorende eeuwige roem: meld je aan en ondervindt de koffie, thee, 
een goed gesprek en gezelligheid en een borrel. Maar ook hard werken, luisteren, 
fluisteren, schreeuwen, lachen en huilen! En het warme licht niet te vergeten. Er-
varing is niet nodig, enthousiasme en enige inzet wel. In principe oefenen we een 
avond in de week, later in het seizoen soms twee. 
 
Lijkt het je wat, of wil je meer informatie, bel dan met Jan Waling Huisman (0596) 
55 15 29, of kom langs voor een praatje (Hoofdstraat 16). Laten we er voor zor-
gen dat er na het verdwijnen van de winkel en de garage tenminste nog een 
(reeds 63 jaar bestaand) instituut behouden blijft voor Stedum. 
 
Tenslotte nog een huishoudelijke mededeling: binnenkort is er weer onze jaarver-
gadering. De uitnodiging voor de leden zal in de brievenbus verschijnen, maar 
voor iedereen die meer wil weten en de sfeer wil proeven is dit de gelegenheid om 
kennis te maken met de vereniging. Wil je langskomen, zie de infomogelijkheden 
hierboven. 
 
Jan Waling Huisman 

 

De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
 
De volgende bijeenkomst van de Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon is op 
vrijdag 29 augustus in 't Oude Raedthuys Hoofdstraat 15 in Stedum. Ontvangst 
vanaf 20.00 uur, aanvang 20.30 uur. Toegang gratis. Voorlezen, vertellen en mu-
ziek; in het Nederlands, Gronings of elke andere taal of streektaal.  

 
Wmo: Meedoen is ook luisteren en kritisch volgen  
 
In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat de burgermoet mee-
doen aan de ontwikkeling van het Wmo-beleid. Het meedoen betekent luisteren 
en tegemoet komen aan de wensen van de burger én controleren of afspraken 
worden nagekomen. De praktijk is dat ons college van B&W deAdviesraad Wmo 
heeft ingesteld om de stem van de burger meer kracht te geven. In de Adviesraad 
Wmo zitten onder andere  dorpsgenoten Margreet Wiersema en Sieta Smit.  
Momenteel is de aanbesteding van het Openbaar Vervoer aan de orde.  
 
De Wmo gaat over alles wat te maken heeft met de zorg voor de burger en het 
met plezier wonen in de gemeente Loppersum. De Wmo is er voor iedereen; jon-
geren, ouderen, kwetsbare mensen en voor de samenleving in de dorpen.  
De Adviesraad Wmo van de gemeente Loppersum kan zinvol werken, wanneer zij 
gevoed wordt door de burgers. Om dit praktisch vorm te geven maakt ze een ron-
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de langs de dorpen van de gemeente. Op 3 september zijn we in Stedum. Het 
doel van de ronde is dat de inwoners van Stedum de Adviesraad Wmo leren ken-
nen en dat ze met de leden van de adviesraad kunnen spreken over wat zijbe-
langrijk vinden.  
 
Op woensdag 3 september om 19.30 uur zijn we bij u in Stedum in het Hervormd 
Centrum. Wij willen graag met u spreken over actuele onderwerpen en over hoe 
wij het beste kontact met u kunnen onderhouden, wat we als eerste moeten op-
pakken en waar we in de toekomst op moeten letten. U heeft natuurlijk ook vragen 
en opmerkingen. Wij vinden die eigenlijk nog belangrijker. Kom dus op woensdag 
3 september om 19.30 uur naar het Hervormd Centrum.  
 
Jaap Corstiaensen  
voorzitter Adviesraad Wmo gemeente Loppersum  
 

 

Cursus Kunstenmaker 
 
Voor kinderen van 7 tot en met 11 jaar. 
In de cursus Kunstenmaker ga je lekker 
experimenteren met o.a. verf, papier, 
klei, hout. Je gaat fantaseren, (zin-
tuig)spelletjes doen, als het even kan 
ook buiten aan de slag en samenwer-
ken aan korte opdrach-
ten. 10 lessen zaterdags 
van 13.30 – 15.00 uur 
m.i.v. 11 oktober 2008; 
deelname: € 55,- (inclu-

sief materiaal) 
 

 
Niet uit de raad 
 

De vakantie is weer voorbij. Weer ervaringen rijke, lekker uitgerust 
en gelukkig ook van mooi weer genoten. Ik hoop dat dat ook voor u 
geldt. In deze periode was er geen raadsvergadering, dus om nu 
over de gemeente Loppersum te schrijven gaat wat moeilijker. 
Daarom de buitenlandse ervaring er maar bij gepakt, die ik nog 
eens tegenover de Nederlandse ervaring wil plaatsen. Het woord 
dat zich dan steeds hinderlijker opdringt is fatsoen, waarbij ik niet 
wil pretenderen zelf altijd fatsoenlijk te zijn. Wel valt me op dat wij 
Nederlanders toch wel erg gemakkelijk voor ons eigen belang kie-
zen. Enige hoffelijkheid is ver te zoeken, en veel hinderlijk en onfat-
soenlijk gedrag in het openbaar is misschien wel een gebrek aan 
het zich verplaatsen in iemand anders. In dit stukje een paar illustra-
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ties daarvan, die ik probeer weer van mij af te zetten, want ik leef het grootste 
deel van de tijd in Nederland. Een mooie uitdaging om het in eigen omgeving zo 
goed mogelijk te doen. 
 

Begroeten 
In de raad geven we elkaar voorafgaand aan de vergadering een hand. Dat is een 
goede gewoonte, waardoor ik mij realiseer dat ik met andere mensen te maken 
heb. Natuurlijk ben je je dat wel altijd bewust, maar dit kleine gebaar confronteert 
je daar ook letterlijk mee. Dat zou ook in het gewone leven een goede zaak zijn 
denk ik wel eens. De Fransen begroeten elkaar in ieder geval eenmaal uitvoerig 
per dag. Als ze elkaar vaker op een dag zien hoeft dat kussen niet opnieuw, maar 
de volgende dag begint het begroeten weer van voren af aan. Dat begroeten is 
tijdovend, twee of vier kussen (mag wel een beetje in de lucht). Het geldt voor je 
buren, collega’s, vrienden in de bar, maar ook bijvoorbeeld de exploitant van de 
plaatselijke winkel. Even snel je boodschappen doen is er niet bij. Toch is het ook 
wel goed dat je je ook dan realiseert met anderen te maken te hebben. Dan houd 
je er misschien wel beter rekening mee. Als buitenlander hoor je er pas bij als je 
net zoals de Fransen wordt begroet. In eerste instantie zien ze je niet, als het be-
ter gaat zegt men dag of krijg je een hand, en als je helemaal thuis met de men-
sen bent, wordt er gezoend. Dat zal in Groningen wel niet zo gauw gebeuren, 
maar elkaar duidelijk groeten vind ik al een stap in de goede richting. Er is wel één 
nadeel, kiezen wie je uitvoerig begroet en wie niet kan niet, dat is niet fatsoenlijk 
 

Lawaai op straat 
Nederlanders herken je in het buitenland heel gemakkelijk. Niet alleen aan hun 
lengte, of hun niet altijd even elegante kleding in de stad, maar vooral aan het la-
waai dat ze maken. Dat lawaai is ook nodig om hun kinderen te verzoeken zich 
prettig te gedragen. Ze praten erg luid op straat en in winkels. In Stedum valt me  
 

dat op straat echt niet op, de luidruchtige Nederlanders die ik zag waren natuurlijk 
ook geen Stedumers. Je stemgeluid een beetje temperen is een kwestie van fat-
soen, tenslotte is het niet de bedoeling dat anderen last van je hebben. 
 

Gedrag in de winkel 
Wij zijn gewend in winkels onze gang te gaan. Alle rekken bij langs, je pakt wat je 
wilt hebben en verdwijnt ermee in een pashokje, zonder wat te zeggen. In Frank-
rijk doe je dat niet, je vraagt vriendelijk of je even mag passen, de juffrouw bergt 
het weer voor je op, en bij vertrek bedank je haar. Ondertussen laat je je kinderen 
niet met hangertjes gooien, of overal hinderlijk aan zitten. Ik geneerde me ter 
plekke voor mijn landgenoten. Een brocante winkel (antieke spulletjes en curiosa) 
had een bordje opgehangen om erop te wijzen dat zij ook mensen zijn. De strek-
king was: als je een goede relatie wilt houden, zeg je “bonjour” bij binnenkomst en 
“au revoir” bij vertrek. Ik kon me dat wel voorstellen, als je het gedrag van sommi-
ge klanten zag. Winkelpersoneel en buschauffeurs weten je genoeg te vertellen 
over wat zij prettig en fatsoenlijk gedrag vinden. Groeten en bedanken hoort daar 
zeker bij. 
 

Ruimte laten voor anderen in het verkeer 
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Dit is een vorm van openbaar gedrag waar fatsoen wel heel goed uit af te lezen 
valt. Ik heb al eens geschreven over de ruimte die fietsers krijgen, o.a. in Frank-
rijk. Nederlanders vinden medeweggebruikers niet belangrijk. Ze moeten zo snel 
mogelijk langs de kortste weg hun doel bereiken. Fransen niet, want in heuvelland 
langs kronkelige wegen lukt dat toch niet. Dan neem je even wat meer tijd, en je 
maakt ook vrienden, want andere weggebruikers denken dat je voor hen de ruim-
te laat. In Nederland hebben we daar de tijd niet voor. Liever over een betonpad 
dat verboden is voor automobilisten dan in vijf minuten (of drie) extra de normale 
weg langs. Sinds de tijd dat de Eemshavenweg afgesloten was, hebben een aan-
tal mensen het kleipad weer ontdekt. Niet om hun hond uit te laten, maar om er 
anderen van de sokken te rijden. En als je er dan zonodig toch langs moest, zou 
je je dan niet gewoon even kunnen inhouden en achter de gewone gebruikers 
kunnen blijven?  
 

Ook inhalen van medeweggebruikers (per auto, maar zeker ook per fiets) is soms 
erg onfatsoenlijk en bovendien ook gevaarlijk. Men vergeet dat een fietser last kan 
hebben van (rij)wind, de auto niet altijd hoort (afhankelijk van de windrichting), een 
kind een fiets niet altijd onder controle heeft en kinderen in een kinderzitje je ge-
makkelijk uit balans kunnen brengen. Vraag een willekeurige moeder, en zij kan je 
zo een of meer gevaarlijke situaties vertellen. Een kwestie van fatsoen. In de hoop 
en de verwachting dat we in Stedum in ieder geval rekening met elkaar houden, 
 

Lies Oldenhof 
 
 

 

 Afghanistan in de Boekwerkplaats 
 
Traditiegetrouw worden in het tweede en derde weekend weer de Open Dagen 
van de Boekwerkplaats gehouden - de plek in Stedum waar u kunt leren boekbin-
den of een workshop kunt volgen. Tijdens deze open dagen is er dit jaar tevens 
een tentoonstelling van werk van de Groninger kunstenaar Herman van Hoogda-
lem. 
 
In 2007 reisde de Groninger beeldend kunstenaar Herman van Hoogdalem naar 
Afganistan, samen met fotograaf Dirk Buwalda. Samen trokken ze door het land 
en bezochten Kabul en Baghlan waar ze het dagelijks leven vastlegden voor het 
project Breekbaar Nieuws (opgezet door Gijs Wanders en het ministerie van Ont-
wikkelingssamenwerking). Herman van Hoogdalem heeft in prachtige auquarellen 
en schetsen zijn indrukken vastgelegd. Dit werk is nu te zien in de Boekwerk-
plaats. 
Herman van Hoogdalem is beeldend kunstenaar en als docent verbonden aan de 
ABK Minerva. Hij publiceerde werk in diverse boeken en zijn werk wordt regelma-
tig tentoongesteld (zie ook www.hermanvanhoogdalem.nl)  
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Bijzonder is dat van het Afghaanse werk van Van Hoogdalem en Buwalda een 
portfolio is samengesteld door uitgeverij De Berk in Heemstede. De portfolio is 
ontworpen door Wim Gremmen. Uiteraard wordt de portfolio tijdens de open da-
gen tentoongesteld. 
  
Verder is er natuurlijk werk te zien van onze cursisten Boekbinden en prachtige 
producten die gemaakt zijn tijdens de diverse workshops.  
 
Als het weer meezit en er een mooie wind waait, dan zal op 13 september de 
lucht boven de oude IJsbaan aan de Hoofdstraat weer vol staan met prachtige 
zelfgemaakte vliegers. 
 
Tijdens de Open Dagen zijn er ook weer handgemaakte boekjes en speciale foto-
lijstjes te komen gemaakt door Tibetaanse vluchtelingen in Dharamsala (Noord-
India). De opbrengst van de verkoop komt uiteraard ten goede aan de Tibetanen. 
 
Kortom, weer genoeg reden om een kijkje nemen tijdens onze Open Dagen op 
zaterdag 6 en zondag 7 september en zaterdag 13 en zondag 14 september, tel-
kens van 12.00 tot 17.00 uur. De Boekwerkplaats, Hoofdstraat 45. 
 
U bent van harte welkom!  
Wim Gremmen & Susanne Lemstra 
 

 

Schilderen en beeldende vorming 
 
Een dagje schilderen in Stedum 
Schetsen en minimalistisch aquarelleren. Wandelend 
door Stedum stoppen we bij bijzondere plekjes om te 
schetsen. Deze werken we in het atelier uit met aquarel 
en proberen veel te zeggen met weinig middelen, door 
verschillende oefeningen. Ervaring is niet nodig, het gaat 
om het plezier van het experimenteren en ontdekken. 
Zaterdag 4 en zondag 5 oktober van 13.00 – 17.00 uur, € 
40,- per persoon (inclusief materiaal). 

 
Korte cursus beeldende vorming  
Maak! en Probeer! Handen uit de mouwen en aan de slag met kwasten, papier, 
potloden, drukinkt, takken en klei en beleef het plezier van het samen maken. El-
ke week krijg je een nieuwe vrije opdracht waar het draait om het experiment met 
materialen, technieken, formaten en ideeën; ervaring is niet nodig. 
Donderdag 11, 18, 25 september en 2 oktober van 20.00 – 22.00 uur, € 75,- per 
persoon (inclusief materiaal). 
 
Interesse? Geef je op bij beeldend kunstenaar en docent beeldende vorming Miri-
am Geerts, (0596) 55 19 37 / mimstedum@hotmail.com 
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Informatie gevraagd 
 

Vernielingen bij winkel 
 
Het is al even geleden, maar gaarne zou ik informatie willen ontvangen over het 
volgende: tussen 14 mei en 18 juni zijn er in en om het schuurtje bij de winkel aan 
de Adriaan Clantstraat vernielingen gepleegd. Dit is waarschijnlijk gebeurd door 
één of meer kind(eren). Vermoedelijk is er, om binnen te komen, gebruik gemaakt 
van een “valse” sleutel. De boel is beklad geworden met rode verf. Diegene(n) die 
dit gedaan heeft/hebben, is/zijn vermoedelijk thuis gekomen met rode verf op han-
den, schoenen en misschien ook wel  kleding. Mede gezien wat ik nu zelf heb 
ondervonden, zit of zat er misschien wel rode verf op de vloerbekleding van de 
bekladder(s) thuis.  
 
Gaarne zou ik in contact komen met de persoon/personen die hier meer van we-
ten. Je kunt bellen met Jan Lalkens, tel. 06-22 46 10 26. Mailen mag ook: 
j.lalkens1@hetnet.nl  
 
 
 

 sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp 

 

25 x 25 

 
Tennisvereniging De Bosbaan viert feest 
 
Dit jaar bestaat tennisvereniging De Bosbaan in Stedum 25 jaar en dat heugelijke 
feit willen we uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom is het zaterdag 
20 september van 10.00 tot 17.00 uur feest op en rond de tennisbanen. Alle Ste-
dumers zijn die dag van harte welkom. En wat kunt u die dag verwachten? 
 
25 x 25 
Gedurende de hele dag worden er 25 bijzondere tenniswedstrijden van 25 minu-
ten gehouden. Sommige spelers zijn verkleed, andere gebruiken antiek materiaal 
of speciale attributen. Er is tijdens deze marathon ook een tennisdemonstratie. 
 
Ben ik net zo snel als Krajicek? 
Altijd al willen weten hoe hard je kunt serveren? Dan is 20 september de kans om 
dat eens te meten. De hele dag is er een servicesnelheidsmeter. Kom en kijk of je 
Krajicek verslaat! 
 
Een echt kanon! 
Vliegen de ballen je om de oren of sla je ze allemaal terug? Neem het op tegen 
het ballenkanon! 
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Test uw talent 
Speciaal voor volwassenen (vanaf 18 jaar) zijn er twee clinics. Altijd al willen we-
ten of u een aangeboren talens heeft voor tennis? Kom dan gerust langs en doe 
mee met de open les die wordt verzorgd door ons onvolprezen trainer en tennisle-
raar Anne de Jong. 
 
En test uw kennis 
Voor die dorpsgenoten die liever hun hersens trainen, is er ook een heuse tennis-
quiz waarbij uw kennis van Groningen en Stedum zeer van pas komt! En natuur-
lijk zijn er leuke prijzen te winnen. 
 
Raai en Graai 
Hoeveel ballen zitten er in de bak? Doe een gok en maak kans op een van die 
leuke prijzen! 
 
Voor de kids 
Speciaal voor de jeugd is er een springkussen en zijn diverse andere vermakelijke 
spelletjes rond de tennisbaan.  
 

 

Oud-leden gezocht 
Kent u misschien nog oud-leden die naar elders zijn verhuisd? Geef dan onze ju-
bileumdag door, want zij zijn ook meer dan welkom op onze feestdag! 
 
Lot uit de loterij 
…dat is de tennisclub zeker. En daar kunt u van mee profiteren! Halverwege sep-
tember wordt huis-aan-huis een folder verspreid met het programma en exacte 
tijdstippen. Op die folder staat een nummer, dat is uw lotnummer waarmee u een 
hele leuke prijs kunt winnen. De trekking is uiteraard op 20 september. Meer in-
formatie vindt u in de folder die nog op uw deurmat valt 
Hou dus uw brievenbus in de gaten en kom langs op 20 september! 
 
 

 

Volleybalvereniging Internos 
 
Volleybalvereniging Internos is opgericht 
in ±1957, door bewoners uit het dorp zelf. 
Met een tweedehands bal en net werden 
de eerste partijen gespeeld in het Her-
vormd Centrum. Tegenwoordig spelen 
we in de gymzaal aan de Bedumerweg 
en zijn we uitgegroeid tot een bloeiende 
vereniging met ± 50 leden. 
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We hebben training op de maandag en de woensdag. Iedereen kan er aan mee-
doen, het is een club voor jong en oud. Wil je fanatiek zijn en kompetities spelen, 
of wil je gewoon gezellig een partijtje volleyballen, alles kan. 
 
Nieuwe leden kunnen gratis mee trainen tot eind september. 
 
Speciaal voor de kleintjes, vanaf 8 jaar kan je al meedoen. Spelenderwijs leer je 
de beginselen van volleybal. Probeer het eens? De eerste maand is gratis. 
 
Trainingstijden: Maandag van 18.30 - 19.15 uur: Mini’s 8-12 jaar en van 20.00 - 
21.30 uur: Dames en Heren 
Woensdag van 20.00 - 21.15 uur : Recreanten – gemengd 
Meer Informatie:  Brenda Tillema: 0596/551757 of Dirk van Impe 0596/550892 
 

 

Dames opgelet!  

 
Altijd al willen dansen, maar niet gedaan omdat het alleen voor de jeugd werd ge-
organiseerd… grijp dan nu je kans!  
Doe mee met de nieuwe groep  
Streetdance voor volwassenen via sportvereniging DES op donderdag van 19.30 - 
20.30 uur in de sporthal in Ten Boer, vanaf 4 september. 
 
Informatie bij Sandra Heeling, (0596) 55 10 96 

Van de Schuttersvereniging 
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De Schuttersvereniging start het nieuwe seizoen op 4 september met een oefen-
avond. Onze competitie begint op 11 september. 
  
Iedere donderdagavond van september tot april wordt er in het café  
‘t Oude Raedthuys te stedum geschoten van 20.00-23.00 uur op 10 meter banen. 
Interesse? Je bent van harte welkom. 
 
Coby Nienhuis 
 

 

 

 
Hengelclub “Ons Genoegen” Stedum  

 
De eerste hengelclubwedstrijd voor de jeugd, van dit jaar, werd gehouden op 30 
mei. Het was een hele mooie warme dag, terwijl het ’s avonds al weer gauw af-
koelde. Zoals gebruikelijk werd er gevist in de Borggracht. En dat was nog een 
hele toer, want de gracht stond op heel wat plekken vol met riet. Er was een deel-
name van tien jongeren. De belangstelling van ouders, grootouders en bekenden 
was weer groot. Gevist werd er in drie leeftijdsgroepen. De vangsten waren uit-
stekend. Jasper Tillema en Wessel Feenstra vingen de langste vissen van deze 
avond, de vissen waren beiden 18 centimeter. 
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De wedstrijd werd begeleid door ondergetekende, door Tjeerd Burgstra, Wolter 
van Zanten, Kevin Noorbergen en Dries Ameling. De drie laatstgenoemden waren 
destijds zelf wedstrijdvissers bij de jeugd en hielpen nu uitstekend mee met de 
vissen van de haak te halen en tevens noteerden zij de lengte van de gevangen 
vissen. 
Kimberly Noorbergen en Pieter Swieringa kregen pech met hun snoeren. Na wat 
hulp konden zij weer aan het vissen. 
 
 

Uitslag Jeugdwedstrijd vrijdag 30 mei 2008 
Groep 1 (6 t/m 8 jaar): 1 Wessel Feenstra 197 cm. 2 Irene Tillema 163 cm. 
Groep 2 (9 t/m 11 jaar): 1 Jasper Tillema 170 cm. 2 Sven Feenstra 139 cm. 3 Jo-
chem Wieringa 130 cm. 4 Sjoerd Kalisvaart 92 cm. Op de gedeelde 4e plaats 
Kimberly Noorbergen 92 cm. 5 Youri Keller 81 cm. 6 Pieter Swieringa 66 cm. 
Groep 3 ( 12 t/m 13 jaar): 1 Wietse Kalisvaart 64 cm. 
 
De tweede viswedstrijd voor de jeugd werd gehouden op 6 juni jongstleden. In het 
noorden van het land was het schitterend weer. Heel jammer was het dat Egbert 
van der Bijl niet mee kon doen. Hij droeg zijn gekwetste hand in een mitella en 
ook de komende weken zit het vissen er voor hem niet meer in. Leon Bansberg 
kwam naar het water in een rolstoel, voortgeduwd door zijn vader. Het been van 
Leon zat in het gips. De rolstoel kon niet te dicht bij het water worden geplaatst. 
Ondanks grote inspanning en geweldige inzet kon Leon op deze manier geen vis-
je aan de haak krijgen. Jammer voor deze enthousiaste visser! 
De begeleiding was deze keer in handen van Tjeerd Burgstra, Dries Ameling, 
Wolter van Zanten, Menne Tillema en ondergetekende. 
Onder de belangstellenden ook de vader van Irene Tillema, die zelf ook een hele 
beste visser is, en opa en oma Tillema. Irene ving deze avond maar liefst 134 cm! 
Daarmee had zij de meeste centimeters van deze avond! Youri Keller ving de 
langste vis van de wedstrijd, een vis van 21 centimeter! Youri Keller en Jochem 
Wieringa werden deze avond beiden 1e in hun groep 2. Goed gedaan jongens! 
Ook Tim Bouwes deed het weer best en werd deze avond 2e in zijn groep! 
Ook topper Liset Veen sloeg weer heel wat centimetertjes vis aan de haak en 
werd deze wedstrijd nummer 1 in haar groep.  
Kimberly Noorbergen kwam juist terug van de werkweek van “de Bongerd”. 
Evenals de kinderen in de voorgaande jaren was Kimberly te moe om nog een 
hengel vast te houden. 
 
Uitslag 6 juni 2008, 2e jeugdwedstrijd 
Groep 1 (6 t/m 8 jaar) 1 Irene Tillema 134 cm. 2 Tim Bouwes 86 cm. 3 Iris Kort 41 
cm. 4 John Bouwes 30 cm. 5 Jordy Veen 20 cm. 6 Wessel Feenstra 19 cm. 
Groep 2 ( 9 t/m 11 jaar) 1 Youri Keller 109 cm. 2 Jochem Wieringa 109 cm. 3 
Sven Feenstra 98 cm. 4 Pieter Swieringa 50 cm. 5 Daan Bouwes 11 cm. 6 Leon 
Bansberg 0 cm. 
Groep 3 ( 12 t/m 13 jaar) 1 Liset Veen 73 cm. 
 
Eldert Ameling  
voorzitter H. C. “Ons Genoegen” 
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 
 
29 augustus  Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
 
Binnenkort   Eerste repetities nieuwe seizoen toneelvereniging A.D.O. 
 
3 september Inspraak- en informatieavond WMO in Hervormd Centrum 

om 19.30 uur 
 
4 september Start seizoen Schuttersvereniging 
 
4 september Start streetdance voor volwassenen 
 
v.a. 13 september Twee weekenden achter elkaar: open dag boekenwerk-

plaats 
 
20 september Tennisvereniging De Bosbaan viert 25 jaar bestaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt elke 
vierde vrijdag van de maand. Kopij moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit 
in januari en 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.  
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@wanadoo.nl  
Advertenties: Wilco Witteveen: 0596 55 17 81, jvanwijk03@hetnet.nl 
 


