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Stedum heeft toekomst 
 
Laat ik beginnen met u uit te nodigen voor onze vergadering van 17 oktober. We 
proberen het kort te houden zodat we met elkaar naar de film 'de weg' kunnen kij-
ken. Deze is hier vorig jaar in Stedum opgenomen. Vanwege de komst van een 
weg zijn er allerlei verwikkelingen, onder andere met de winkel. Een aantal van u 
was figurant in deze film. We verwachten dan ook wat meer mensen dan anders 
en houden deze keer onze vergadering in het Hervormd Centrum. Het thema van 
de film is actueel. Het veranderende platteland, de mobiliteit en de vooruitgang. 
Als u wel eens op Stedum.com kijkt kunt u meelezen hoe er gedacht wordt over 
de veranderingen in het dorp. 
 
Laat ik er een paar noemen. Zo vestigt zich een nieuwe vee-boer hier in Stedum. 
Dit gaat niet vanzelf. Er is het nodige gedaan om het aanzicht van Stedum niet te 
hoeven schaden. Ook werd ik door Karel gebeld met de mededeling dat de ver-
huizing van de fysiotherapie-praktijk doorgaat. In de voormalige showroom van 
garage Weesepoel komt behalve de praktijk ook een veel groter deel dan nu voor 
de fitness. Hij hoopt eind dit jaar open te gaan. De gemeente heeft eindelijk een 
start gemaakt met het bouwrijp maken van de volgende fase. De woningbouwver-
eniging heeft mij verteld dat er hard aan gewerkt wordt aan de plannen voor reali-
satie van zowel huur als koopwoningen. Ik heb de datum van 17 oktober ge-
noemd en krijg waarschijnlijk nadere informatie hierover voor de vergadering. We 
kunnen weer even uit in eigen dorp. Naar de film nog wel. Ook kon er opeens ge-
crost worden in Stedum. Dankzij bijzondere gezamenlijk inzet. Allemaal kansen 
en mogelijkheden. 
 
Ik hoop u in de komende tijd wat verslag te kunnen doen over het thema 
'Krimp'. Ik werk namelijk mee aan studie over dit fenomeen in Friesland. In Gro-
ningen hebben we er echter nu al mee te maken. De terugloop in de dorpen zet 
zich verder door. Minder voorzieningen, minder mensen, leegstand, onverkoop-
baarheid. Noem alle onderdelen maar op. Maar wat is er nu echt aan de hand en 
wat gebeurd er nu sowieso, krimp of geen krimp. In ieder geval is het onderhoud  
aan de openbare ruimte niet op peil. Dit heeft allerlei negatieve effecten. Maar is 
het allemaal zo slecht? Dankzij die studie weet ik nu dat Stedum nog lang niet-
groot probleem heeft. We zijn nog groot genoeg, en er wonen relatief veel  
 

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. Ken je ie-
mand die wel aan de rubriek wil meewerken of wil je misschien zelf: meld het de 
redactie.  
 
Op de foto staan dit keer Harmke van der Ploeg. (foto: Janna Bathoorn). In dit 
nummer staat een interview met deze kattenliefhebster . 
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mensen in een huis. Maar actie en alertheid is gewenst.  
 
Het zou mooi zijn dat er plek is voor starters hier in het dorp. Nu gaan veel jonge-
ren hier (noodgedwongen) weg. In Friesland wonen in een klein dorpje als Peins 
maar heel weinig mensen in een huis samen. En zodra je een huis koopt moet je 
gelijk even lid worden van álle verenigingen, anders zijn er geen leden genoeg. 
Dat is hier wel wat anders. Dorpsbelangen ziet nog genoeg kansen voor een 
mooie toekomst voor Stedum. 
 
Bardo Heeling 

De grootste zonnebloem? De zwaarste pompoen? 
  
Op 27 september ’s middags om 15.30 uur in café ’t Oude Raedthuys is de prijs-
uitreiking van deze spannende wedstrijd. Martin en Zijlema en Lies Oldenhof zijn 
6 september rond geweest om de winnaars te bepalen. Pompoenen moeten wor-
den meegebracht om ter plekke aan de unster van de Stemer slager Anne Smit te 
worden gewogen.  
 
Enkele weken daarvoor waren de kanshebbers al gespot. En al hadden Martin en 
Lies niet goed opgelet, dan nog werden ze onderweg meerdere malen getipt. Ben 
je al bij die en die geweest? Die heeft een hele grote zonnebloem. Ook schuwde 
men niet te gissen naar wat dan vooral zou helpen, goede grond, kippenmest of 
zelfs bloeiremmer. Bij een van de deelnemers is de bloei zo laat ingezet dat deze 
zelfs nu nog doorgroeit. De stand van 6 september is echter bepalend. Ook was 
er een deelnemer met een plant in de tuin die verwacht veel op hennep leek. Daar 
bemoeit de activiteitencommissie zich niet mee. Bij het opmeten in de verschillen-
de tuinen moest ook rekening worden gehouden met de verschillende deelnemers 
van één gezin. Kinderen en ouders kwamen er wel even bij staan, en de activitei-
tencommissie hoopt dat haar uitslag niet tot ruzie leidt. Er is zeer zorgvuldig ge-
meten, vanaf de aarde langs de stengel tot de aanzet van de stengel bij de bloem. 
Dit jaar was ook een trap noodzakelijk. Bochten en dubbele koppen zijn netjes 
mee opgemeten.  
 
Aan troostprijzen wordt niet gedaan, want de vele rampen die de activiteitencom-
missie ter ore kwamen zijn niet op pechgehalte te classificeren. Van kwijtgeraakte 
pitten tot het poten van pitten van vorig jaar en van slakken tot niet tijdig gestutte 
bloemen, er was geen beginnen aan om daar een oordeel over te geven. Er wa-
ren ongeveer 50 deelnemers dit jaar, en dankzij de pechgevallen is het meten op 
een zaterdag in ruim anderhalf uur te doen. Daarmee heeft de activiteitencommis-
sie ook weer een goed idee gekregen van de vele fraaie achtertuinen in Stedum. 
Men schuwde soms niet de commissie met koffie of aardbeien om te kopen. Het 
is opvallend hoe sommige jonge deelnemers jaar op jaar weten te scoren. Vol-
gend jaar gaat de activiteitencommissie dan ook zeker opnieuw zonnebloem- en 
pompoenpitten ronddelen. Iedereen die zich dit jaar voor de wedstrijd heeft opge-
geven is welkom bij de prijsuitreiking in het café.  
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GPS Survival in Stedum  
 
Op zaterdagavond 15 november kan Stedum op een heel andere manier ontdekt 
worden. Vanaf ongeveer 18.30 uur worden groepen op pad gestuurd met een 
GPS. Overleven in en rond Stedum met behulp van een telefoonteam, dat je op-
vangt, vragen stelt en het volgende te bereiken punt noemt, totdat het eindpunt 
weer is bereikt. Daar geven een paar bemodderde laarzen recht op een warme 
hap.  
 
Voor wie de afkorting niet kent: GPS staat voor Global Positioning System. Vroe-
ger vond men de weg in de wildernis met een kompas. Tegenwoordig kun je altijd 
weten waar je bent met een GPS, waarbij de positie op de aardbol wordt bepaald 
met behulp van satellieten die om de aarde heen draaien. Een TomTom werkt ook 
zo, maar dit is zonder kaart en stem die zegt of je links of rechtsaf moet. Je loopt 
langs een aantal punten in de door het telefoonteam opgegeven volgorde. Omdat 
het ook cross country is (door het land, uiteraard is eerst toestemming door ons 
gevraagd), moet je ook wel eens over een sloot. Natuurlijk zijn er dan wel midde-
len om over die sloot te komen. Omlopen is ook mogelijk. Dat is wel in het nadeel 
van je team, want het gaat wel om de snelste tijd. Bij verschillende punten worden 
vragen gesteld, en ook de juiste antwoorden tellen mee. Na afloop is er een prijs-
uitreiking en gezellige nazit. 
 
Opgave bij Anneke Wiersema, Hoofdstraat 31. De kosten zijn naar verwachting 
ongeveer 7,50 euro per persoon. Er is een gereduceerde prijs (5 euro) voor deel-
nemers van 12 t/m 14 jaar). De inleg is fors verhoogd, omdat het bedrag van vorig 
jaar bij lange na niet toereikend was om de kosten te voldoen. Denk aan veilig-
heidseisen, het huren van de GPS’en, de consumpties om een beetje warm te 
blijven onderweg en brandstof van quad en busje.  
 
Teams of individueel aanmelden 
Je kunt zelf een team vormen (geen maximumgrootte) maar ook individueel op-
geven is mogelijk. Je moet wel van de basisschool af zijn, en bij teams onder de 
15 jaar moet er een begeleider van minimaal 18 jaar meelopen. Laat op tijd weten 
dat je mee wilt doen, want we verwachten veel aanmeldingen. We kunnen even-
tueel nog beslissen om ook de vrijdagavond 14 november te lopen. Vooralsnog 
gaan we daar niet vanuit, maar graag bij aanmelding opgeven of je de vrijdag-
avond ook kunt, dan wel mee kunt helpen. 
 
Als je wilt zien hoe anderen overleven, maar zelf meedoen niet ziet zitten, kun je 
je ook opgeven als vrijwilliger, (55 18 02) of e-mail lies.oldenhof@perivert.nl. Er 
zijn veel mensen voor hulp nodig! 
 
Ideeën en organisatie: (oud) CJV Stedum samen met Activiteitencommissie 
Dorpsbelangen Stedum en met hulp van scouting  
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Uitnodiging navigatie/survivaltocht  
15 november 2008 
Een nieuwe route in de buurt van Stedum. 

  

Groep:  

Deelnemers Telefoon 
en E-mail 

Kan  vrij-
dagavond 
14-11 
(ja/nee) 

 Gewenste vertrek-
tijd 

 
Captain: 
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Wij kunnen wel/niet lopen op vrijdagavond 14 november 
 
Wij kunnen meehelpen op vrijdagavond 14 november/zaterdagavond 15 novem-
ber 
 
Om lange wachttijden te voorkomen wordt per team een vertrektijd gegeven. U 
kunt zelf een voorkeur aangeven. Elk team wordt verzocht een half uur voor de 
vertrektijd aanwezig te zijn. Dit geeft de organisatie de gelegenheid om de teams 
zo goed mogelijk voor te bereiden. Niet alleen voor wat betreft de bediening van 
het gps-apparaat en de spelregels maar ook voor de mentale ondersteuning. Dat 
laatste slaat met name op het survivalachtig karakter van deze tocht.  Om deze 
avond te bekostigen vragen we p.p. €..,- inleg. 
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Harmke van der Ploeg 
 

Er zijn veel mensen in ons dorp die 
Harmke van der Ploeg kennen, mis-
schien nog wel uit de tijd toen wij in 
Stedum nog een winkel, een super-
markt, hadden. Harmke maakte dan 
wel een praatje met je en steevast 
rekende zij bij de kassa blikjes kat-
tenvoer af.  
 
In het gesprek, dat wij bij haar thuis 
voeren, aan de Hilmaarweg, vertelt 
zij dat ze in 1924 in St. Annen is ge-
boren. Zij is zojuist op 21 augustus 
vierentachtig jaar geworden. Harmke 
komt uit een gezin met elf kinderen, 
zeven meisjes en vier jongens. Haar 
moeder werd in Stedum geboren. 
Harmke noemt de namen op van 
haar grootouders van moederszijde 
die aan de Bedumerweg in Stedum 
hebben gewoond. 

 
Als kind moest zij van St. Annen lopend naar de school in Ten Boer. Daar deed zij 
dan een uur over. Ook gingen zij te voet naar de kerk in Ten Boer. 
  
Op haar veertiende jaar kwam Harmke bij een boer in St. Annen aan het werk. “Ik 
moest de koeien melken en samen met de boerin het huis schoonmaken”. Hierna 
werkte Harmke in Middelstum bij een andere boer. Van daaruit kwam zij in Gro-
ningen bij een familie in dienst, die ook een huis in Wassenaar had. Alle namen 
van al haar werkgevers kent ze nog uit het hoofd. 
 
Harmke van der Ploeg trouwde in Den Haag op 23, of 24 jarige leeftijd en woonde 
ook nog in Rotterdam en Breda. Zij kreeg een zoon. Met zijn drieën gingen zij 
naar Afrika. In dat land gingen Harmke en haar man uit elkaar. Zij bleef nog zes 
jaar in Afrika wonen, werkte onder andere in de verpleging. Toen zij alleen terug-
kwam in Nederland woonde zij eerst in Ten Boer en kwam daarna in Stedum wo-
nen. 
 
“Hoe kom je aan al die katten?” vraag ik haar. Het zijn overwegend jongen uit de 
generatie katten die zij hiervoor al het in bezit had. Ik informeer of er soms ook 
zwerfkatten bij zitten, want die heb je natuurlijk overal. En inderdaad sommige van 
haar dieren zijn bij haar aan komen lopen. Andere katten heeft zij van mensen 
gekregen die uit Stedum zijn weggegaan. Deze mensen wilden hun dier niet 
meenemen. Harmke vertelt dat al haar dieren door de dierenarts zijn ‘geholpen’ 
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en dat er nu geen jonge katjes meer kunnen komen. En ik herinner mij weer hoe 
Harmke van der Ploeg elke week een heleboel blikjes kattenvoer bij de winkel 
haalde en hoe zij die allemaal in de fietstas mee naar huis nam. 
“Maar ik heb nu lang zoveel katten niet meer als vroeger,” zegt zij nadrukkelijk. 
Als ik weer weg ga zie ik in de bijkeuken keurige schone etensbakjes staan, zoals 
ook het hele huis keurig netjes is. Elke kat heeft zijn eigen stoel of plekje. “Kijk,” 
zegt ze en pakt een paar bakjes op, “als ze het eten op hebben, dan was ik die 
bakjes allemaal af”. Harmke loopt met mij mee naar buiten. “Wie is dat?“ roept ze 
tegen een grijs katje. Ze loopt het dier tegemoet en zij lacht. “Ah, Kraaloogje!! 
Kom maar gauw hoor! Kom maar lieverd!” 
 
Eldert Ameling         
 

 
 

Eerste Groninger Voorlees-en Vertelsalon 
 
Op 29 augustus 2008 kwamen er ongeveer 25 personen naar de 4e bijeenkomst 
van de 19e jaargang van de Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon in 't Oude 
Raedthuys in Stedum. 14 personen traden op, sommigen twee of drie maal. 
  
De bezoekers kwamen vooral uit Groningen, Stedum en Bedum. Er waren 2 jon-
geren aanwezig, één van 6 en één van 16 jaar. Er waren fans van Kale Bas spe-
ciaal voor hem gekomen. De avond werd om kwart over twaalf beëindigd. 
  
Zang: Kale Bas (Gronings), Mia Gast (Frans en Nederlands). Vertellen: Nico 
Herwig, Engbert de Leeuw. Gedichten: Eldert Ameling, Rik Andreae, Kale Bas, 
Tsjeard Blauw, Paul M. Borggreve (Jean-Paul Franssens prijs ontvangen), Jan 
Bos (Nederlands en Gronings), F.T.Braaksma, Jakob Kleve (genomineerd voor de 
Jan Boer prijs), Sjouk Noppert, Pieter Wagemaker (publiceert in Kladblok). Ver-
haal: Rik Andreae (Gronings) en voorgedragen door Eldert Ameling. 
Presentatie: Eldert Ameling. Mededelingen: Paul M. Borggreve (manifestatie op 
27/9 In en om Wetsinge), Jan Bos, F.T.Braaksma, (13/9 Gedichtenuurtje in de 
Doopsgezinde kerk Middelstum), Tiny Veldhuis, Mia Gast (treedt 28/9 op in Een-
rum). 
   
De volgende bijeenkomst van de Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon is op 
vrijdag 31 oktober in 't Oude Raedthuys.   
Ontvangst vanaf 20.00 uur, aanvang 20.30 uur. Toegang gratis. 
 
Inlichtingen: Eldert Ameling en F.T. Braaksma tel. 0596-551608 of 
braeckxma@hetnet.nl. 
Achtergondinformatie is ook te vinden op Wikipedia. 
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De Landelijke Natuurwerkdag op 1 november 2008 
 

Samen aan het werk in het Steemer bos 
 
Landschapsbeheer organiseert de landelijke natuurwerkdag altijd op de eerste 
zaterdag in november. Dit jaar is dat 1 november en ons Steemer bos is weer één 
van de locaties waar gewerkt wordt (zie ook www.natuurwerkdag.nl). 
 
Dit is al het 5e jaar dat er op de landelijke natuurwerkdag wordt gewerkt in het 
Steemer bos. We zijn de afgelopen jaren met een groep vrijwilligers bij alle bos-
randen aan het zagen geweest. Door de bosranden te dunnen ontstaat er ruimte 
en krijgen kleine boompjes en struiken een kans om te groeien. Bovendien groei-
en de stompjes van de omgezaagde bomen weer terug als struiken. Hierdoor ont-
staat een dichte bosrand, zodat de wind niet zo maar door het bos kan waaien.  
 
Dichte bosranden zorgen voor een ‘bosklimaat’ in het bos en dat is belangrijk voor 
de plantengroei in het bos. Er ontstaat meer variatie in het bos qua bomen, strui-
ken en planten, die op hun beurt weer verschillende soorten dieren aantrekken. 
Inmiddels groeien er al varens en bosaardbeien in het bos.  
 
Van de omgezaagde bomen en takken worden takkenrillen gemaakt. Deze ‘muur-
tjes’ van bomen en takken houden ook de wind tegen en vormen een onderkomen 
voor egels en vlinders. Ook hazen zoeken er een schuilplaats. Op het dode hout 
groeien bovendien allerlei paddenstoelen. 
 
Naast het werken aan de bosranden is er vorig jaar een mooi nieuw wandelpad 
gemaakt in het bos. Bovendien hebben we hazelaars, meidoorns en lindes meer 
ruimte gegeven, door de essen die daar vlakbij staan om te zagen. Ze staan nu 
mooi vrij en kunnen verder uitgroeien. 
 
Op de Landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 1 november gaan we van 9.00 uur 
tot 12.30 uur werken in het Steemer bos. Mensen die meehelpen zagen, mogen 
voor eigen gebruik hout meenemen voor de open haard. Landschapsbeheer zorgt 
voor zagen en werkhandschoenen. 
 
Zin om te helpen? Kom dan om 9.00 uur naar de ijsbaan/tennisbaankantine. Na 
een korte instructie vertrekken we meteen naar het bos om aan de slag te gaan. 
Halverwege de ochtend wordt er gezorgd voor koffie/thee, chocolademelk en 
koekjes.  Graag van tevoren opgeven bij Lorette Verment, 
loretteverment@hotmail.com, 06-49 74 93 59. Opgeven kan ook via 
www.natuurwerkdag.nl. Klik op de locatie Stedum en op de website staan verder 
de aanwijzingen. 
 
Lorette Verment 
Dorpsbelangen 
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Het nieuwe seizoen Steunstee start weer 
 
Het steunstee heeft elke maand weer een informatie middag gepland. 
Elke eerste donderdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur 
In het Hervormd centrum. 
 
Met onder ander op 2 oktober: introductie weerbaarheidstraining en verder in het 
jaar onderwerpen als de diëtiste en de geschiedenis van Sinterklaas. Een gevari-
eerd programma. Voor elk wat wils. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte 
welkom. Behalve het thema van de middag, is er ook veel informatie te krijgen op 
het gebied van welzijn en zorg! Ik hoop u allen een keer te kunnen begroeten dit 
seizoen. 
 
Lisette Stuut 
Stichting Welzijn en Dienstverlening 
 

 

Kom zwemmen! 
 
Al een aantal jaren reserveren zo’n 20 families uit Stedum en omgeving van okto-
ber tot april op de zaterdagnamiddag het zwembad De Beemden in Bedum om 
hier een uur te zwemmen. Lekker spetteren, spelen met de kinderen, samen met 
vriendjes de glijbaan afroetsjen, bijkletsen in het bubbelbad of serieus baantjes 
trekken: het kan allemaal.  
Voor kleine kinderen is het een aangename en speelse kennismaking met 
zwemmen. Kinderen die starten met zwemles, hebben een voorsprong, want ze 
zijn snel watervrij. Voor de kinderen die al verder zijn met zwemles blijft het een 
handige ondersteuning.  
 
Dit seizoen gaan wij op zaterdag 11 oktober van start! Wil je je opgeven als gezin 
dan zijn er de volgende mogelijkheden: 
  5 x zwemmen per gezin  = 35,00 (7,00 per keer) 
10 x zwemmen per gezin  =  67,50 (6,75 per keer) 
15 x zwemmen per gezin  =  97,50 (6,50 per keer) 
20 x zwemmen per gezin  = 120,00 (6,00 per keer) 
Wil je je opgeven als individu dan zijn er de volgende mogelijkheden: 
  5 x zwemmen per individu = 12,00 (2,40 per keer) 
10 x zwemmen per individu = 23,00 (2,30 per keer) 
15 x zwemmen per individu = 33,00 (2,20 per keer) 
20 x zwemmen per individu = 40,00 (2,00 per keer) 
 
Het is ook mogelijk om eerst eens een kijkje te nemen door middel van een los 

kaartje of een introducé mee te nemen (2,50). Graag willen wij vóór 4 oktober we-
ten wie er dit seizoen van de partij is. Informatie: Miriam Geerts (0596) 55 19 37 
mimstedum@hotmail.com) Femie Gevers 06 - 50 57 89 53 
femiegevers@hotmail.com) 
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Najaarsvergadering Vereniging Dorpsbelangen  
Stedum  

 
Op vrijdag 17 oktober 2008 in het Hervormd Centrum om 20.00 uur 

AGENDA 

1. Opening 
2. Notulen jaarvergadering van 14 mei 2008. 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Terugblik op dorpsactiviteiten 
6. Vooruitblik op toekomstige dorpsactiviteiten   
7. Lopende zaken, o.a.: 
- woningbouw  
- eigen plannen 
- jeugdzaken 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
 
PAUZE met kort poëtisch filmpje. 
 
Premiere-vertoning van de film "De weg" waarvoor opnamen zijn gemaakt in o.a. 
Stedum. 
 
Nazit. 
 

 

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 ontdek-
ken.Zaterdag 4 oktober van 13.00 – 17.00 uur, € 40,- per persoon per dag (inclu-
sief materiaal). 
 

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. 
Elke week krijg je een nieuwe vrije opdracht waar het draait om het experiment 
met materialen, technieken, formaten en ideeën; ervaring is niet nodig. 
Vanaf donderdag 25 september, 2, 9 en 16 oktober van 20.00 – 22.00 uur, € 75,- 
per persoon(inclusief materiaal).Interesse?  
Geef je op bij beeldend kunstenaar en docent beeldende vorming Miriam Geerts, 
0596 551937/mimstedum@hotmail.com 
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Uit de raad  
 
We zijn net weer begonnen. Als raadslid heb je net als de Tweede Kamer een 
zomerreces. Niet alles ligt stil, onder andere niet de voorbereiding van de bouw op 
het oude voetbalveld. Vanwege prijsafspraken met de aannemer tot september en 
de vrees dat bijstellen van de bestemmingsplannen tot afstel leidt, is er door 
doorgezet met de werkzaamheden. Meerdere fracties hebben gewezen op de 
noodzaak tot vervanging van het veldje. Dat is opgelost, maar dat er nu een heel 
rommelige rand van Stedum ontstaat is niet voorkomen. Niemand snapt dat in het 
dorp. Ik snap het wel omdat ik van nabij gezien heb hoe het blijkbaar werkt, maar 
vind het moeilijk te accepteren. We laten Stedum niet mooi afgewerkt achter. 
Voorlopig zal het een weiland met hier en daar een woning zijn. Op Stedum.com 
is precies te lezen hoe dat overkomt. Het veld wordt pas in het voorjaar aange-
legd, dat men zich dit afgepakt voelt is goed te begrijpen. Verdwijnen van piket-
paaltjes hoort niet, maar ook ik vind de bulldozers op het trapveld een pijnlijke ac-
tie, die voorkomen had moeten worden. Dat is helaas niet gelukt en kost me per-
soonlijk grote moeite om de huidige situatie te accepteren. 
 
Lies Oldenhof 
 
 
 
 
 

Theater voor het hele gezin! 
 
Middelstum- Zaterdag 11 oktober wordt de  familievoorstelling  ‘Het geheim van 
Koning Leopold de III’ door Kindertheater Pie en Raatje gespeeld in Vita Nova. 
Aanvang 19.00uur. 
 
Op een dag vinden prinses Fluitekruid en haar kamerheer een brief met een ge-
heimzinnige route in de jas van Koning Leopold III, de bedbetovergrootvader van 
de prinses. Deze koning is op mysterieuze wijze verdwenen vlak voordat hij 200 
jaar zou worden. Niemand heeft ooit begrepen waarom hij zo oud kon worden en 
waarom hij zo plotseling is verdwenen. Zou deze brief naar de oplossing van dit 
raadsel leiden? De prinses en de kamerheer besluiten op onderzoek te 
gaan…Een spannend sprookje voor het hele gezin  
Inlichtingen en reservering: (0595) 55 16 04 of www.cultureleraad-middelstum.nl 
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Cursus Kunstenmaker 
 
Voor kinderen van 7 tot en met 11 jaar. 
In de cursus Kunstenmaker ga je lek-
ker experimenteren met o.a. verf, pa-
pier, klei, hout. Je gaat fantaseren, 
(zintuig)spelletjes doen, als het even 
kan ook buiten aan de slag en samen-
werken aan korte opdrachten. 10 les-
sen zaterdags van 13.30 – 15.00 uur 
m.i.v. 11 oktober 2008; deelname: € 
55,- (inclusief materiaal) 

 
Zin om mee te doen? Geef je op bij beeldend kunstenaar en docent beeldende 
vorming Miriam Geerts, Hoofdstraat 35 in Stedum, (0596) 55 19 37, 
mimstedum@hotmail.com. 
 

 

NBVP, VROUWEN VAN NU 
 
Het nieuwe seizoen van de NBvP (Nederlandse bond voor Plattelandsvrouwen), 
Vrouwen van Nu” is weer begonnen. Ook dit jaar is er een gevarieerd programma 
samengesteld met leuke bijeenkomsten met thema’s zoals: een lezing over het 
kloosterleven, een gezellige komische zangavond, een schilderochtend. Een 
avondje over thuiszorg, een lezing over dementie, een lezing over vlinders. Verder 
de kerstavond natuurlijk en iemand komt vertellen over haar voettocht door de 
Himalaya. 
Naast de maandelijkse avonden worden er, door diverse commissies (de hand-
werkgroep, de leeskring en de fietsclub) nog leuke activiteiten georganiseerd. 
Daarnaast is er een activiteitencommissie die gevarieerde uitstapjes organiseert. 
Zoals een dagje uit, wat cultuur proeven. Kortom dus echt iets voor iedere vrouw.  
 
De afdeling Stedum (waartoe ook Westeremden en Garsthuizen  behoren) be-
staat volgend jaar 60 jaar en ook dit zal groots gevierd worden in 2009. 
 
De “NBvP, Vrouwen van Nu” is voor vrouwen die met beide benen in het leven 
staan, die elkaar willen ontmoeten, die open staan voor nieuwe ontwikkelingen. 
Die zich medeverantwoordelijk voelen voor een leefbare samenleving, die erva-
ringen met elkaar willen delen en die vooral in een gezellige sfeer met elkaar ple-
zier willen hebben. 
 
Iedereen is vanzelfsprekend van harte welkom om vrijblijvend een van de avon-
den bij te wonen om eens de sfeer te proeven. Voor meer informatie kunt u bellen 
met Nicky Blikker (0596) 55 16 06 of kijken op de website www.nbvpgroningen.nl 
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De komend activiteiten zijn op 16 oktober “Kringavond: Djoeke en Wietske” en 29 
oktober een schilderochtend Voor informatie: Mevrouw N. Blikker-Wilson; 
 hblikker@planet.nl of  (0596) 55 16 06 
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Jubileumfeest ‘De Bosbaan’  

 
Het jubileumfeest van de tennisvere-
niging op 20 september was een 
groot succes. Van tien uur  ’s mor-
gens tot vijf uur ’s middags was de 
baan continue bezet door de meest 
uiteenlopende spelers die er in Ste-
dum ooit te zien waren. Als eerste 
stonden op de ene baan onze eigen 
ballenkanonnen Roy en Alphons el-
kaar te bekogelen,  terwijl op de an-
dere baan het gehuurde mechani-
sche ballenkanon het opnam tegen 
Marien, een van onze jongste leden. 

Vervolgens verschenen er vier Kabouters Plop, een jaren ’50 man met een wa-
termeloen als tennisbal, twee sumo worstelaars (die de ballen wel erg moeilijk van 
de grond kregen) en een lange stoet prinsesjes en andere verklede kinderen. 
 
Pipi Langkous (Marlien Koenes) won de eerste prijs van de verkleedwedstijd: een 
seizoen gratis tennisles. Kwebbel, of Mevrouw Plop, (Grietha Kruidhof) was de 
winnares bij de volwassenen. Ook zij hoeft volgend jaar haar lessen niet te beta-
len. 

 
Tussendoor werd er nog een proefles 
gegeven voor wie maar wilde, en leden 
konden de trainer uitdagen, het kostte 
een euro, maar als een uitdager een 
game wist te winnen zou de trainer 10 
euro in de clubkas storten. Helaas, hij 
verspeelde geen punt… 
’s Middags was er ook een demonstra-
tie van drie rolstoeltennissers uit 
Hoogezand, waarna enkele leden zelf 
ook even in een rolstoel mochten pro-
beren te spelen. Dat viel waarachtig 
niet mee! Maar ontzettend leuk, dat 
wel. En na 10 minuten al spierpijn. 
 
Aan het eind van de middag speelden 
ten slotte twee oprichters van de vere-
niging tegen elkaar, PieterBerend Sla-
ger en Willem Marissen, fanatiek alsof 
ze nog elke dag op de baan staan. Op 
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de andere baan nam Lies Oldenhof 
het op tegen Hommo Smit. Lies koos 
voor de verrassingsaanval, en ver-
scheen hooggehakt in een kek rood 
mantelpakje. Hommo, geen tennis-
ser van huis uit, maar wel gezegend 
met een geweldig balgevoel liet zich 
nauwelijks afleiden door de ware 
strip-act die volgde bij Lies. Lang-
zaam veranderde zij van een dure juf 
in een tennisster zoals je ze niet 
vaak meer ziet: in wit hemd en plooi-
rokje. 

Na de trekking van de loterij (de familie Smits kan naar de Pizzeria in Bedum) 
volgden wat toespraken over en weer, gevolgd door hapjes en drankjes. 
Al gauw vulde de baan zich weer, terwijl het springkussen onverminderd zwaar 
getest werd door een horde stuiterende kinderen. 

 
Om zeven uur werd de dag afgesloten met een heerlijke maaltijd, waarbij ruim 50 
leden aan een hele lange tafel in het laatste glimpje zonlicht zich tegoed deden 
aan een Italiaans buffet.  
Al met al een zeer geslaagde dag, mede dankzij de inzet van vele onvermoeibare 
hulpkrachten. Op naar de volgende 25 jaar! 
 
Bestuur Tennisvereniging De Bosbaan 
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Mobieltje gevonden 
 
Op 20 september is er bij de tennisclub een mobieltje blijven liggen. Wie hem mist 
kan zich melden bij Wim Gremmen, Hoofdstraat  45, (0596) 55 15 88 
 

 

Wintertennisles voor basisschooljeugd 
 
Ook deze winter gaan we met basisschoolkinderen tennissen in de Stedumer 
sporthal. De bedoeling  is om op woensdag middag ongeveer tussen 17.00 en 
18.00 uur een groep te krijgen. 
  
Wie nog nooit getennist heeft zou mee kunnen doen, een beetje afhankelijk van 
de samenstelling van de groep. Bij genoeg belangstelling kunnen we een groepje 
met ervaring en een groepje beginners vormen.  
De lessen zullen beginnen na de herfstvakantie, en half maart eindigen. In april 
beginnen dan de lessen op de buitenbaan weer. 
Dus wie wil beginnen met tennissen: neem contact op met Janneke Aué, 
Janneke@lighthunter.com of (0596) 55 09 15 

 

 
INTERNOS STEDUM STRATENVOLLEYBAL 2008 

Ook dit jaar wordt er weer een stratenvolleybaltoernooi georganiseerd, en wel van 
27 oktober t/m 31 oktober. 

 
Willen jullie meespelen, geef je dan op bij één van de onderstaande adressen. 
Graag zouden we zien dat er per straat één of meerdere teams mee spelen. 
 
Regels:  
Een team mag uit  maximaal 10 personen  bestaan.  
Het in het veld staande team  MOET minimaal 2 dames bevatten, een team met 4 
heren en 1 dame wordt niet toegestaan en heeft de wedstrijd  aldus verloren. 
Er mogen slechts twee competitiespelers tegelijk spelen. 
Men mag tijdens het toernooi niet van team wisselen. Men mag voor maximaal 1 
team uitkomen. 
 
Ieder team, dat als eerste staat opgesteld zorgt voor een teller. Men mag tijdens 
het toernooi geen spelers toevoegen, zorg dus voor voldoende mensen. 
Kan men niet spelen op een avond, geef dit dan door bij de inschrijving, dan hou-
den we hier  rekening mee tijdens de planning. Bespreek dit tevoren in je team, 
om latere problemen te voorkomen. 
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Jeugd: 
Een team mag uit maximaal 6 personen bestaan. Er wordt met 4 spelers op een 
klein veld gespeeld. 

 
Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld bedraagt voor deelnemers t/m  15 jaar  € 1,50 en 
voor de overige spelers € 2,50 en dient te worden afgedragen bij het inleveren 
van het inschrijfformulier. 
 
Dit toernooi wordt gesponsord door Rabobank Noord-Groningen 

INSCHRIJFFORMULIER 

 
Naam team :     ……………………………………. 
Contactpersoon :     ……………………………………. 
Adres  :     ……………………………………. 
Telefoon  :     ……………………………………. 
 
Naam deelnemer  
1: …………………………………….      M/V 
2: ……………………………………..     M/V 
3: ……………………………………..     M/V 
4: ……………………………………..     M/V 
5: ……………………………………..     M/V 
6: ……………………………………..     M/V 
7: ……………………………………..     M/V 
8: ……………………………………..     M/V 
9: ……………………………………..     M/V 
10: ……………………………………..     M/V 
 
Inleveren van de formulieren: uiterlijk voor 8 oktober. 
 
Bij: Janet Dijkstra, D. Triezenbergstraat 5, (55 18 93); Sikko Voorma, Bedumer-
weg 56, (55 17 66); Catharina Reker, Ypeylaan 9, (55 19 36) 
Vrijwilligers voor de verkoop kunnen zich melden ook bij hen melden. 
 
Wisselbeker graag bij inschrijving inleveren.  
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Bericht van Hengelclub “Ons Genoegen” 
 
Op 28 mei werd de tweede Zomeravondcompetitie-wedstrijd gehouden in het 
Rasquerdermaar. Terwijl de weersverwachting onweer en regen voorspelde, met 
name in het oosten van het land, hielden wij het gelukkig droog. Toch kon je aan 
de dreigende lucht zien dat er heel wat voorbij trok. Wij bleven op onze hoede. 
Met onweer zou de wedstrijd onmiddellijk gestaakt worden. 

 
Na de wedstrijd spraken wij nog even over de volgende wedstrijd. Op papier stond 
dat deze gevist zou worden in de omgeving van het Gemaal Hemert. Echter op 
verzoek van een meerderheid werd nu voorgesteld om naar het Winsumerdiep te 
gaan, tussen Winsum en Onderdendam. 
Uitslag Zomeravondcompetitie-wedstrijd woensdag 28 mei 2008. 
1e  G. Feenstra: 3 stuks, 1400 gram, 31 punten, brasem 1200 gram. 2e D. Ame-
ling: 7, 600, 19. 3e E. Ameling: 3, 270, 8,4. 4e B. Boxem: 1, 80, 2,6. 5e G. Hoven-
ga: 1, 60, 2,2. 6e W. Boxem: 0, 0, 0. 
 
De derde Zomeravondcompetitie-wedstrijd werd gevist, zoals besloten, in het 
Winsumerdiep. Die 4e juni regende het de hele avond een beetje, echt veel regen 
viel er niet. Bij het viswater was er voor de auto’s meer dan genoeg parkeerruimte 
en voor de wedstrijdvissers waren er overal mooie plekjes tussen het riet. Op het 
water was het rustig, slechts twee bootjes gingen voorbij en kwamen later weer 
terug. Ik hoorde ook de koekoek roepen en zag hem zelfs aan de overkant voorbij 
vliegen. De roep van de koekoek wordt vaak door de vissers als een slecht voor-
teken gezien. Hoor je zijn roep, dan wordt er meestal niet veel vis gevangen. Het 
heeft allemaal met het weer te maken, bij een bepaalde weersgesteldheid roept 
de koekoek en wil de vis ook niet best bijten. 
Aan het eind van de wedstrijd klonk de sirene uit de megafoon van Gerben Feen-
stra, hierna sprak hij ons uit hetzelfde apparaat toe, dat de wedstrijd afgelopen 
was. Wij konden inpakken en onze vis laten tellen en wegen. 
 
Al bij al vielen de vangsten mee. Een bijzondere vangst was een mooie niet al te 
grote karper van Bernhard Hofman. Deze had geen bekdraden en dan noemt men 
zo’n karper een giebel. Jammer voor Bernhard was het dat karpers niet meetellen 
voor de punten. Samen met alle andere gevangen vissen werd de karper weer in 
het viswater teruggezet. Even bleven de vissen nog boven in het water zwemmen 
en toen doken zij allen in grote vaart de diepte in. 
 
Uitslag Zomeravondcompetitie-wedstrijd woensdag 4 juni 2008. 
1e D. Ameling: 9 stuks, 830 gram, 25,6 punten. 2e G. Hovenga: 5, 980, 24,6. 3e B. 
Hofman: 4, 910, 22,2. 4e J. van Leeuwen: 4, 310, 10,2. 5e E. Ameling: 2, 100, 4. 6e 
G. Feenstra: 1, 90, 2,8. 7e B. Boxem: 0,0,0. 
 
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) 
 

27 september Prijsuitreiking pompoenen en zonnebloemenwedstrijd om 15.30 uur in 
café ’t Oude Raedthuys. 

 
30 september  Passage, spreekster mevrouw C.G.Spijker-Engelenhoven uit 

Garrelsweer, onderwerp: gaven van de geest. 
 
1 oktober   Vrouwenraad Stedum: "Dag van de ouderen". De groep "Aig'n Wies" 

uit Roodeschool zorgt voor een avondvullend programma. Om 19.30 
uur in “De Boshal" te Loppersum. 

 
2 oktober   Introductie weerbaarheidstraining bij het Steunstee van 14.00 tot 

16.00 in het Hervormd Centrum 
 
16 oktober   Nederlandse bond voor Plattelandsvrouwen “Kringavond: Djoeke en 

Wietske” 
 
17 oktober   Najaarsvergadering Vereniging Dorpsbelangen 

Stedum in het Hervormd Centrum om 20.00 uur 
 
21 oktober   Vrouwenraad Stedum: mevrouw Kuyer "Lachen om de alledaagse 

dingen van het leven". Hervormd Centrum om 14.30 uur. 
 
27 t/m 31 oktober  Stratenvolleybaltoernooi 
 
28 oktober   Passage, spreker de heer Raangs uit Appingedam, onderwerp: een 

kijkje achter de schermen van de Cavelerie. 
 
31 oktober   De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon in 't Oude Radthuys 

vanaf 20.00 uur 
 
1 november   De Landelijke Natuurwerkdag in het Steemer bos 
 
15 november  GPS navigatie/survivaltocht 
 

 

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 24 oktober. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 15 oktober. 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 
 
 


