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Van het bestuur van Dorpsbelangen 
 

Via dit bericht willen we de dorpsbewoners graag op de hoogte brengen van de 
activiteiten van het bestuur van Dorpsbelangen. 
 

Schouw en Dorpenoverleg 
Ieder jaar hebben we in januari 2x overleg met de gemeente, in de vorm van de 
schouw (overleg met medewerkers van de gemeente) en het dorpenoverleg (met 
burgemeester, wethouders, dorpen coördinator, wijkagent en geïnteresseerde 
raadsleden). 
 

Tijdens deze bijeenkomsten worden er zaken over het dorp en de gemeente be-
sproken. Voorafgaand aan de schouw verzamelen we als bestuur zelf een aantal 
zaken waarvan we vinden dat er verbetering of herstel moet plaatsvinden, het 
gaat hierbij om fysieke dingen: stoeptegels, straatnaamborden etc. Met de mede-
werkers van de gemeente lopen we vervolgens door het dorp om de knelpunten 
te laten zien. Veelal gaat het om punten die eigenlijk helemaal niet hoeven te blij-
ven liggen tot aan de schouw, via de gemeente app (meldpunt van de gemeente) 
kunnen dorpsbewoners eenvoudig de gemeente hiervan op de hoogte stellen. De 
gemeente dringt hier zelfs op aan, ook tijdens het dorpenoverleg heeft onze bur-
gemeester ons hierop nog een keer gewezen. 
 

Het dorpenoverleg hebben we aflopen 26 januari gehouden in De Heemen. Tij-
dens dit overleg praten we als dorpsbelangen en gemeente elkaar bij over lopen-
de zaken, zoals bijvoorbeeld de stand van zaken rond de herindeling van de ge-
meenten, onze dorpsvisie (eigenlijk een to-do lijst van Dorpsbelangen), de stand 
van zaken rond de gaswinning en de herstelwerkzaamheden (inventarisatie), ver-
slag van de wijkagent. Veel van deze punten zullen we zeker aanhalen bij onze 
Algemene Ledenvergadering op vrijdag 21 april in het Hervormd Centrum (noteer 
in uw agenda!). 
 

Om u een indruk te geven wat we tijdens de schouw van afgelopen januari heb-
ben gemeld, geven we hiermee een overzicht (met de status van afhandeling van 
de gemeente) : 
 

1. De straatnaambord Triezenbergstraat is tijdens de jaarwisseling ernstig 
beschadigd.  
Afhandeling: Wij hebben een nieuwe straatnaambord Triezenbergstraat besteld. 
Na ontvangst zullen wij het bord plaatsen.       
 

2. Ter hoogte van Bedumerweg 48 sluit de weg niet goed aan bij de oprit.  
Afhandeling: Wij nemen het dit jaar mee tijdens het Onderhoudsprogramma `klein 
onderhoud asfalt`. 
 

 

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 Date Luterop (foto: Martien Spits-Straatman). 
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3. Ter hoogte van het Swaithoes (Hoofdstraat 26) en aan de kant van Jan 
Weesepoel mist een steen uit de stoep.  
Afhandeling: Wij hebben het gat in de bestrating ter hoogte van het Swaithoes en 
aan de kant van Jan Weesepoel gerepareerd.    
 

4. Op de hoek van de Lopsterweg en Weemweg is het onderhoud van de 
stoep slecht.  Vanaf Lopsterweg huisnr. 1 t/m 11 laat de stoep eveneens te 
wensen over. 
Afhandeling: Zodra het weer dooi is zullen wij de struikelobjecten in het voetpad 
gaan repareren.          
 

5. Het tussenpad achter de Vlaspad en Lopsterweg weg is in slechte onder-
houdsstaat.  
Afhandeling: De toestand van het pad is ons bekend maar het heeft niet de hoog-
ste prioriteit. Dorpsbelangen was het hier niet mee eens. Waardoor de gemeente 
(2 personen) is langs geweest en heeft op 14-2-17 met de voorzitter DB met eigen 
ogen de situatie bekeken. Hier is uitgekomen dat we een plan  gaan maken “bur-
gerparticipatie” . De gemeente is hier een voorstander van en binnenkort zullen 
wij bij u langs komen, wat dit gaat inhouden. 
 

6. De rijbaan van de parkeerplaats aan het Vlaspad is in slechte staat van 
onderhoud. De wens van de aanwonenden (aan de orde geweest in de ALV 
dorpsbelangen)  is het lage gedeelte te verhogen tot aan straatniveau.  
Afhandeling: De toestand van de parkeerplaats is ons bekend maar het heeft niet 
de hoogste prioriteit. De woningen in deze buurt worden nog versterkt. Als het 
wordt her straat zullen de keien eruit gaan en zullen worden vervangen door klin-
kers. 
 

7. Aan de Borgweg missen een aantal borden onder andere nabij Borgweg 
18 en tussen Borgweg 15 en 17.  
Afhandeling: Het bord wat wordt vermist op Lichtmast met nummer 116 is door-
gegeven aan  www.routebeheer.net Wij hebben een lege paal verwijderd en een 
nieuwe bord besteld.       
 

8. Scheve lantaarnpaal, nr.112 aan de Singel nabij huisnummer 25. Even-
eens een slechte bestrating om de paal.  
Afhandeling: Wij hebben de lichtmast rechtgezet en de bestrating gerepareerd. 
 

9. Paaltje + Bestrating  in het centrum (hoek kaakstraat / Hoofdstraat) be-
schadigd.  
Afhandeling: Het paaltje en de bestrating zijn gerepareerd. 
 

10.Waterlot aan de eerste boom aan de Bedumerweg, gerekend vanaf de HV 
Kerk.  
Afhandeling: De boom is gesnoeid. 
 

11. Er missen latten uit de banken op de tribune.  
Afhandeling: De latten worden gerepareerd als het weer het toelaat en er meer 
gebruik van wordt gemaakt. 
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12. Het deksel van de afvalbak op de tribune is stuk.   
Afhandeling: Wij gaan het deksel vervangen. 
 

13. Het pad Langs de Bongerd is in een slechte staat van onderhoud. Afhan-
deling: De school wordt in 2017 afgebroken. Het lijkt ons niet verstandig om dit 
pad voor die tijd aan te pakken. Het is nog niet duidelijk wat de plannen zijn. Het 
pad is nog niet in die staat dat het gevaarlijk is voor de voetgangers.                                                    
 

14. De apen nest bij een speeltoestel bij de Bongerd is weggehaald door de 
gemeente en mist al een tijdje.   
Afhandeling: De speeltoestellen naast de voormalige school De Bongerd horen bij 
de school. Tijdens de sloop van de school worden de speeltoestellen verwijderd. 
In overleg met onder andere dorpsbelangen (Speeltuin commissie) wordt er een 
nieuwe speeltuin (ter hoogte van de Jeu de Boeles baan= Klokkenpad) op een 
nieuwe locatie aangelegd.  Hierbij zal de gemeente zorg dragen dat het apen nest 
wordt verplaatst  en kosteloos wordt hersteld .    
 

15. Ernstige dwarsvlakheid op de Singel.  
Afhandeling: Wij zullen dit jaar de spoorvorming aan de Singel plaatselijk repare-
ren. Aangezien er in 2018 een aantal woningen zullen worden versterkt, wachten 
wij met het nemen van definitieve maatregelen totdat deze bouwwerkzaamheden 
zijn afgerond. 
 

16. Nabij de ingang naar Moarstee aan het Peertil pad ontbreken twee fiets-
padborden.  
Afhandeling: Wij hebben een nieuwe bord geplaatst.       
 

17. Er staat een lichtmast scheef in de haven van Stedum.  
Afhandeling: De lichtmast is recht gezet.      
 

18. Bij Kaakstraat 8 staat een afgebroken leiboom. De vraag is wanneer de 
boom vervangen wordt.  
Afhandeling: De leiboom nabij Kaakstraat 8 is besteld en is op afroep leverbaar. 
De boom wordt in het voorjaar geplant. 
 

19. Het asfalt pad tussen Lopsterweg 17 en 19 is in een slechte staat van 
onderhoud.  
Afhandeling: De toestand van het pad is ons bekend maar het heeft niet de hoog-
ste prioriteit. Wij zijn van plan om op termijn het asfalt te verwijderen en te ver-
vangen door element verharding (stenen of tegels). Als DB hebben we duidelijk 
aangegeven de prioriteit anders te zien, vandaar dat op 14-02-2017 de gemeente 
hier ook naar heeft gekeken samen met de DB voorzitter (Fokko Smit). Daarbij 
zag de gemeente duidelijk de slechte toestand. Maar al heel gauw gebruikt de 
gemeente het container begrip, “er zijn zoveel dingen die moeten”. Om hogerop 
de prioriteiten lijst te komen hebben we u hulp nodig, om de klus dit jaar te klaren. 
Graag ook deze melding doen via de website of  app van de gemeente (zoals 
hieronder beschreven). 
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Zoals hiervoor vermeld zijn deze meldingen ook te 
doen via de gemeente app:  
Voor iedereen die liever mobiel op de hoogte blijft 
van de ontwikkelingen in onze gemeente is er de 
app Gemeente Loppersum! Deze app voor iOS en 
Android smartphones geeft actuele informatie zoals 
nieuws- en persberichten, openingstijden, contact-
gegevens en toeristische informatie. Daarnaast 
kunt u via de app ook een melding doen van bv. 
straatvuil, kapotte lantaarnpalen etc. en kunt u uw 
persoonlijke afval kalender inzien. Download de 
app in Google Play (Android) of de Appstore (iOS) 
 
Aan de hand van de volgende foto’s krijgt u een 
beetje een beeld hoe het in z’n werk gaat en hoe 
gemakkelijk het eigenlijk is, compleet met een foto 
brengt u in een paar minuten de gemeente op de 
hoogte: en wordt alles onder nummer gearchiveerd, 
plus binnen een paar dagen heeft u antwoord terug 
van de afwikkeling. 
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Contributie 2016 
Vanaf halverwege februari en de maand maart, komt het bestuur langs de deur 
om de contributie te innen over het lidmaatschapsjaar 2016, door drukke bezighe-
den lopen we hiermee wat achter. Legt u AUB 8 Euro voor ons klaar, of liever nog  
(mocht u dit nog niet hebben gedaan) vul het opgave formulier voor automatische 
incasso in dat we meenemen op onze rondes. De contributie voor het jaar 2017 
zullen we in het najaar weer volgens de planning innen. 
 

Aftredend bestuurslid 
Met ingang van 1 januari 2017 maakt Mark Dijkstra niet langer 
deel uit van het bestuur van Dorpsbelangen. Voor hem was de 
combi, bestuur/ werk en vrije tijd, niet meer te behappen. Wel 
heeft hij te kennen gegeven enkele hand en span diensten te 
willen doen. We bedanken Mark via een persoonlijke en deze 
weg voor zijn inzet! 
 

Fokko Smit 
Voorzitter Dorpsbelangen Stedum 
 

 

Muziekmatinee Stationsweg 
 

Nog een paar weken en dan is het zover: 18 
maart - een hele middag gratis Mooie Muziek 
beleven aan de Stationsweg.  
De verschillende optredens, die steeds een 
half uur duren, beginnen om drie, vier en vijf 
uur en zijn per locatie toegankelijk voor maxi-
maal 20/25 personen. 
Op sommige locaties gaat, wanneer het pu-
bliek zit en de muziek begint, de deur dicht. 
Op andere locaties, dit wordt duidelijk aangegeven, blijft de deur geopend en kan 
men als een groep zingt of speelt, gerust in- en uitlopen. 
 

Alle bijzonderheden betreffende optredens, podia, tijden enz. staan op de dag zelf 
te lezen op grote routeborden langs de weg.  
De woonhuizen waar u die middag heerlijk van muziek kunt genieten zijn als zo-
danig duidelijk te herkennen.  
 
Totaal elf solisten, koren en ensembles leveren (gratis!) hun bijdrage: Roy Nikiyu-
luw, Jehova Nissi, Anne-Lie Persson en Marco Kerver, KaMuz, A-Meezing Mo-
ment, Niceville, Crown, Aig’n Wies, Jack en Frank Werkman, Van Impe & Van 
Esch en RoLeX & Friends.  
 

Op twee cateringlocaties aan de Stationsweg wordt, tegen betaling, thee en koffie 
geschonken en aan het eind van de middag een glaasje wijn/bier of frisdrank. 
De zangers en musici verheugen zich op uw komst! 
 

Rein Pol 
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(foto: Martien Spits-Straatman) 
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In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze keer Tineke Stalman, Singel 26. 
  

Sinds wanneer woon je in Stedum? 
“Sinds 5 november 2016.” 
 

Waar ben je geboren en/of heb je je jeugd doorgebracht? 
Tineke: “Ik ben geboren in Groningen en heb mijn jeugd ook doorgebracht in Gro-
ningen.” 
 

Wat doe je voor de kost? 
Tineke: “Ik werk bij de thuiszorg.” 
 

Wat is je favoriete bezigheid? 
Tineke “Ik hou van lezen, kaartjes maken (vooral pergamano).” 
 

Wat is je favoriete vakantiebestemming? 
“Ik vind Noorwegen en Zweden prachtige landen.” 
 

Wat neem je mee naar een onbewoond eiland? 
Tineke: “Ik neem een mooi dik boek mee.” 
 

Wat is de reden dat je in Stedum bent komen wonen? 
“Ik heb in Stedum een woning aangeboden gekregen.” 
 

Ben je ook betrokken bij het dorp? Zo ja, hoe? 
“Met de buren heb ik leuk contact.” 
 

Wat zou je doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint? 
Tineke: “Ik zou graag een mooie auto kopen en een mooie tuin laten aanleggen.” 
 

Wat vind je naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“Ik vind vooral Laan van Nittersum een mooie plek.” 
 

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige bewoonster: “Als je voor ie-
mand zou willen koken: voor wie en wat zou je dan maken?” 
“Voor mijn jongste broer een lekkere groentesoep maken.”  
 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoners stellen? 
“Wat zijn de mooiste herinneringen van je leven?” 
 

Afie Nienhuis 
 

 

Werk voor natuurliefhebbers in Stedumerbos 
 

Zaterdag 4 maart gaan we in het Stedumerbos aan het werk. Dit doen we om het 
bos mooi en gezond te houden. We gaan houtsnippers verspreiden en de zand-
paden bijwerken. Daarnaast zijn er altijd kleine snoeiwerkzaamheden. 
 

Komt u meehelpen? Wij zorgen voor de koffie en de soep na afloop. We beginnen 
om 9 uur en stoppen rond 12.30. 
 

Sieger Wiersma 

Groencommissie 
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Filmvertoning Stichting Historie Stedum 
 

De Stichting Historie Stedum houdt woensdag 22 maart een filmmiddag en -
avond. Er worden twee films uit ons archief getoond.  
De getoonde films zijn in 1982 gemaakt door R.J. Huisman en gaan over de peu-
terschool, kleuterschool, de lagere scholen en de verschillende verenigingen in 
Stedum zoals VV Stedum, Schuttersvereniging, Jehova Nissi, Session Kolibri, 
N.C.V.B. Biljartvereniging, Dorpsbelangen, feestweek, speelweek, gymnastiek-
vereniging, Visclub Ons Genoegen en de ijsvereniging.  
De films geven dan ook een mooi tijdsbeeld en veel dorpsgenoten, van klein tot 
groot, zullen zichzelf herkennen. 
 

De middag wordt gehouden van 14:00 tot 16:00 uur in het Hervormd Centrum. De 
avond van 19:30 tot 21:30 uur in het clubgebouw van de stichting (Stationsweg 
29a).  
 

Iedereen is van harte welkom! 
 

Mariëlle Rijskamp 
 

 

Nieuws van de speelweek ‘de Middeleeuwen’  
 

 
 
Tussen 28 t/m 31 augustus gaat het gebeuren. Dan gaat Stedum terug in de tijd 
naar “de Middeleeuwen”. De voorbereidingen van de speelweek beginnen lang-
zaam weer op gang te komen, het programma is helaas nog niet bekend. In een 
later bericht lees je meer informatie over de week, hoe je je moet aanmelden en 
wat de kosten zullen zijn. 
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Vaste onderdelen 
Op maandag starten we natuurlijk met het bouwen van de hutten. Dinsdagoch-
tend werken we door aan de hut en de middag, tja dat is nog een verassing. Op 
woensdag is er een dag-, avond- en nacht- programma. De donderdagochtend 
begint met een lekker ontbijt en krijgt een leuke invulling.  
 

Helpende handen  
De intitiatief groep (Dinie Smit, Patty Titus, Thea Rozeboom, Ineke van Dijken en 
Tamara Werkman) kan de organisatie van de speelweek natuurlijk niet alleen ver-
zorgen, hiervoor hebben we heel veel extra hulp nodig! Dus ook dit jaar verwach-
ten we dat ouders of verzorgers van deelnemende kinderen zich voor minimaal 
een dag beschikbaar stellen als vrijwilliger. Wil je meer meehelpen, dan heel 
graag. En ook als je geen deelnemende kinderen hebt, maar wel wilt meehelpen, 
ben je van harte welkom.  
 

Materialen en ideeën 
Om de speelweek tot een groot succes te maken hebben we natuurlijk veel mate-
rialen nodig, dus spaar vanaf nu je lapjes stof, boterbakjes, emmertjes en blikken  
et cetera op! Heb je goede ideeën  of materialen beschikbaar voor een activiteit in 
het teken van de Middeleeuwen, geef het aan ons door! 
 

Noteer in ieder geval 28 t/m 31 augustus in je agenda! 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dinie Smit (0596) 55 14 54 of 
Tamara Werkman (0596 785061) of via speelweekstedum2017@gmail.com 
 

Tamara Werkman 
 

 

Patrouilleleider bij de scouts 
 

Scouting De Struners is de plek waar ik heb geleerd leiding te geven aan een 
groepje, oftewel zorgen dat de tent wordt opgezet, de keuken wordt gebouwd, de 
afwas wordt gedaan, het vuur wordt gestookt en dat het hout wordt gehakt. Ik was 
namelijk gekozen tot patrouilleleider. Dat houdt in dat de leiding mij en mijn assis-
tent-patrouilleleider uitleg gaf over wat er moest gebeuren en dat wij dat dan weer 
aan de groep uitlegden en zorgden dat iedereen wat te doen had. 
 

Samen met mijn Scouting groep heb ik vele kampen meegemaakt waar we praat-
ten, lachten, speelden, kookten, bouwden, zwommen, hakten en zongen. Mijn 
plan is om nog vele even geweldige kampen mee te maken, maar dan bij de Ex-
plorers (een tak van scouting voor boven de 15 jaar). Want daar ga ik binnenkort 
naar overvliegen. Overvliegen is het veranderen van speltak; het heet overvliegen 
omdat het meestal gebeurt met behulp van een soort parcours. Dat is wel heel 
even iets anders. Bij de Explorers moet je zelf de hele planning maken en alles 
zelf regelen. 
 
Mijn tijd als patrouilleleider bij de scouts was hartstikke geweldig. 
 

Lotte Reker 
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Oranjevereniging 
 

 
 

Een klein tipje van de sluier wat u van de Oranjevereniging kan verwachten. 
 

26 april De Oranjevereniging begint de festiviteiten op Koningsavond. Deze 
avond zal beginnen met een onderdeel van ons 70-jarig Jubileum wat wij op 6 mei 
vieren. Wij nodigen alle kinderen van peuterspeelzaal en basisschool van Stedum 
uit op 26 april voor een ballonnenwedstrijd. Wij zullen bij de scholen het adres-
kaartje brengen zodat je dit kan invullen. Iedereen wordt om 17.00uur op het 
sportveld verwacht, waar je een heliumballon krijgt. Voor de allerkleinsten is er 
een geweldige leuke clown aanwezig die van ballonnen prachtige dierfiguren 
maakt. Met een springkussen en een clown die schminkt in de sporthal kan deze 
openingsact niet meer stuk. Wij starten het avondprogramma om 19.00uur (De 
Stedumer van maart). 
 

27 april Koningsdag, 9.30 uur Aubade in samenwerking met muziekvereniging 
Jehova Nissi, Na de toost begint een spel voor de kinderen van de basisschool. 
De middag hebben we ook dit jaar weer vrijgehouden. Deze dag wordt afgesloten 
met een toneelavond in het Hervormd Centrum. (Details volgen). 
 

4 mei, 19.00 uur Herdenking in de Hervormde Kerk en kranslegging bij het mo-
nument. 
 

6 mei Jubileumavond in de sporthal vanwege 70 jaar Oranjevereniging Stedum; 
01-05-1947/06-05-2017. 
Na het officiële gedeelte zullen “The Music Boys” uit Middelstum het muzikale ge-
deelte verzorgen. Verdere verloop van deze avond staat in De Stedumer van de 
volgende maand. Vanwege het 70-jarig jubileum zal de Oranjevereniging bij de 
scholen langs gaan met een herinneringspresentje voor de kinderen. (Data De 
Stedumer maart). Noteer de datums en komt allen naar de festiviteiten. 
 

Coby Nienhuis 
Bestuur Oranjevereniging 



 12

 

 

 



 13

400 woorden 
 

De vogels blijven me achtervolgen 
 

Geen fiets nodig dit keer. Date Lutterop woont met Giny Kasemir slechts enkele 
huizen bij me vandaan.  
"Toen ik vijf was sleepte ik tot wanhoop van mijn moeder slakken, vlinders, kik-
kers, enzovoort het huis binnen. Eens wilde ik de pracht van een lieveheersbeest-
je delen met mijn jongere broertje. Hij keek, zette zijn voet er op en meldde droog: 
'dood'."  
 
In zijn jeugd ontwikkelde Date een drang tot het meer willen weten over die fasci-
nerende wereld van dieren en planten. Met die toenemende kennis ontwikkelde 
zich ook steeds meer zijn bezorgdheid over de manier waarop wij met de wereld 
om ons heen omgaan...  
"Vogels hebben al lang mijn grote interesse. Op de universiteit van Groningen, 
waar ik (net zoals Giny) biologie studeerde, kwam ik in een wereld waar veel on-
derzoek werd gedaan aan vogels. Ik heb er onder andere gewerkt met torenval-
ken, zwarte kraaien en korhoenders." Date beschikt - menige Stedumer heeft er al 
van mogen meegenieten- over een geweldige(feiten)kennis met betrekking tot het 
gehele biologiegebied van plant en dier. 
 

Veertien zomers (1988-2001) werkten Date en Giny op Rottumerplaat midden 
tussen de vogels. Na die periode zijn ze verhuisd naar Griend, waar zij elke zomer 
drie maanden, naast het bewaken en tellen van vogels, een nieuwe dimensie aan 
het vogelonderzoek toevoegen. "Belangrijk onderdeel van ons werk daar is name-
lijk het ringen van vogels. Per seizoen ringen we op Griend enkele duizenden 
sterns, meeuwen en andere soorten. Die gegevens verwerken we deels op het 
eiland zelf en deels later thuis." 
  

Date over vogels: "Vogels zijn zeer geschikt als handvat om iets over de kwaliteit 
van onze leefomgeving te zeggen. Overdag actief, relatief groot en dus makkelijk 
waar te nemen en te tellen. En vaak opvallend gekleurd, waardoor relatief veel 
mensen vogels omarmen." In hun tuin aan de Lopsterweg en op een enkele ande-
re locaties in het dorp vangt Date regelmatig vogels, die hij naast een metalen ring 
van het vogeltrekstation vaak ook gekleurde ringen omdoet om ze zo van afstand 
makkelijker te kunnen herkennen. Stedum is zo onderdeel van een aantal lande-
lijke onderzoeksprojecten, waarbij de nadruk nu ligt op de overleving en jongen-
productie van huismus en merel binnen de bebouwde kom.  
 

Ik heb niet echt een favoriete vogel, maar de zwarte kraai - die onterecht een 
slechte naam heeft -  staat hoog op mijn lijstje." 
"De vogels blijven me achtervolgen," lacht Date, "maar gelukkig niet zoals in 
Hitchcocks nogal onrealistische film The Birds."  
 

Math M. Willems 
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Subsidie Jeugd en Jongerenwerk en Dorpenbudget 
 

De vereniging Dorpsbelangen Stedum heeft vanuit de gemeente Loppersum een 
rol in de verdeling van subsidiegelden voor jeugd en jongerenwerk en het dorpen-
budget. Het betreft een vaste som geld die op basis van aanvragen verdeeld gaat 
worden. Om iedereen zo snel mogelijk te laten weten waar ze aan toe zijn is de 
deadline voor de aanvragen vastgesteld op 1 april 2017. 
Te laat ontvangen aanvragen kunnen wij niet in behandeling nemen! 
 

De gemeente maakt ieder jaar aan Dorpsbelangen Stedum een bedrag over voor 
jeugd- en jongerenwerk. Dit bedrag is een vast bedrag per dorp aangevuld met 
een bedrag voor het aantal kinderen in Stedum tussen 4 en 16 jaar. 
Het bedrag dat beschikbaar is vanuit het dorpenbudget mag ook ingezet worden 
voor andere activiteiten. 
 

1) Werkwijze subsidie vanuit de pot Welzijnsubsidies 
De adviescommissie Welzijnsubsidies adviseert de gemeente over de subsidie-
aanvragen. Deze commissie probeert zoveel mogelijk volgens regels te werken 
die vervolgens voor elke aanvragende vereniging gelijk worden toegepast. Derge-
lijke regels zijn er voor bv. muziekverenigingen, jeugd- en jongerenwerk, jeugdso-
zen, peuterspeelzalen, EHBO-verenigingen, Culturele Raden. 
Voor de verdeling van het gedeelte specifiek voor Jeugd- en Jongerenwerk wordt 
de aanvraag en de verdeling plaatselijk geregeld via een “koepel”. In Stedum is de 
“koepel” de Vereniging Dorpsbelangen. De bijdrage die via Jeugd- en Jongeren-
werk wordt verstrekt is bedoeld voor de jeugd tussen 4 en 16 jaar.  
 
2) Voorwaarden voor subsidietoekenning vanuit de pot Jeugd- en Jonge-
renwerk 
De gemeente verbindt aan de subsidietoekenning vanuit Jeugd- en Jongerenwerk 
de volgende voorwaarden : 
1. De activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn (tussen 4 en 16 jaar). En-
tree mag er wel worden geheven, maar beperkingen in de zin van lidmaatschap 
mogen er niet zijn. 
2. De activiteiten worden gesubsidieerd tot een maximum van 60 % van de kos-
ten. De gemeente vindt dat er ook een eigen inspanning moet worden verricht. 
3) Aanvullende voorwaarden vanuit het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen 
voor aanvragen voor beide subsidies 
Om de aanvragen goed te kunnen beoordelen en na afloop aan de gemeente te 
kunnen rapporteren stelt het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen enkele 
aanvullende eisen.  
 

Bij de aanvraag van een subsidie voor de pot Jeugd- en Jongerenwerk en het 
Dorpenbudget moet worden verstrekt: 
a. een begroting van de activiteiten voor het komende jaar 
b. een jaarrekening (kostenoverzicht) van het afgelopen jaar 
c. een overzicht van het te verwachten aantal deelnemers 
d. een beschrijving van de activiteit inclusief de duur 
e. een melding van reeds ontvangen of toegezegde  subsidies voor de activiteit 
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Er worden geen vaste jaarlijkse subsidies toegekend. Zodra het subsidiebedrag 
van de gemeente is ontvangen zullen de aanvragers het toegekende bedrag ont-
vangen. 
Voor vragen en voor het indienen van een subsidieaanvraag kunt u terecht bij 
Ronnie Vos, via dorpsbelangen@stedum.com 
 

Tamara Werkman 
 

 

Van de G.E.D. Reindersstichting 
 

2016 was een roerig jaar voor de Reindersstichting. Geheel onverwacht ontviel 
ons onze administrateur Jan Krottje. Jan zorgde er jarenlang voor dat de admini-
stratie steeds goed op orde was. Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd. 
Ria de Vries heeft zich intussen bereid verklaard de taak van administrateur op 
zich te nemen. 
 

Bestuurlijk zijn er diverse wijzigingen te melden. Siebrand Dijkema trad afgelopen 
jaar statutair uit het bestuur. Siebrand is maar liefst 29 jaar actief geweest in het 
bestuur en heeft daar vele uren ingestoken. Als voorzitter was hij de laatste jaren 
voor velen het gezicht van de Reindersstichting. Het bestuur bestaat nu uit Anne-
ke Werkman, secretaris,  Nico Schutter, penningmeester en Gerjan Blikker, voor-
zitter. In de Raad van Toezicht zijn actief: Carola Kruidhof, Mien Slager en Fokko 
Smit. 
 

Al vele jaren heeft de Reindersstichting de verenigingen en clubs in Stedum en 
Westeremden financieel ondersteund. De penningmeesters van de verenigingen 
konden er elk jaar wel bijna van uit gaan dat hun aanvraag voor subsidie gehono-
reerd zou worden. De huidige,  extreem lage rentestand dwingt ons er echter toe 
om ons subsidieverleningsbeleid te herzien. De inkomsten van de Reindersstich-
ting zijn de laatste jaren hard omlaag gegaan en het vooruitzicht is dat deze trend 
zich nog verder voort zal zetten in de komende tijd. 
 

Na overleg heeft het bestuur van de Reindersstichting besloten dat het huidige 
subsidiebeleid niet houdbaar is. De financiën dwingen ons er toe andere prioritei-
ten te stellen.  
Vanaf 2017 zullen we gaan subsidiëren op projectbasis. Als uw Stedumer of Wes-
teremder club of vereniging een evenement wil organiseren of een grote uitgave 
wil doen, kunt u bij de Reindersstichting een aanvraag indienen voor een financië-
le bijdrage. Het bestuur zal deze aanvragen beoordelen. Indachtig de statuten van 
de Reindersstichting zal daarbij voorrang worden gegeven aan projecten ten be-
hoeve van kinderen en projecten ten behoeve van zo groot mogelijke groepen 
mensen in de dorpen Stedum en Westeremden. 
Subsidieaanvragen dienen voor 1 april aanstaande, voorzien van een begroting 
en voor verenigingen een recente balans,  te worden ingediend bij Anneke Werk-
man, secretaris. annekewerkman@home.nl  
 

Gerjan Blikker 
Het Bestuur 
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Textielcafé 
 

Op 5 april organiseert het 
textielcafé een gezellige 
avond waarin we  een 
paasdecoratie gaan maken. 
Mooie takken worden om-
wikkelt  met gekleurde wol. 
Wil je meedoen aan de 
workshop geef je op via 
buur@deheemen.nl of bel 
Margreet  Wiersema op 06 -
36 07 48 97  
Je bent natuurlijk altijd wel-
kom elke vrijdag om 9.30. 
De koffie staat dan klaar! 
 

Dorpstuin de Heemen 
De voorbereidingen van de 
dorpstuin zijn al weer in vol-
le gang, de eerste plantjes 
zijn al weer voor gezaaid en 
de eerste werkochtend is al 
weer geweest. We hopen er 
weer een  gezellig en 
vruchtbaar jaar van te ma-
ken met als extra uitdaging 
de mooie schuur geschikt 
maken voor  gebruik door 
de Dorpstuin. Heb je zin om 
gezamenlijk te komen tui-
nieren of te klussen, kom 
dan onze  groep (nu 10 per-
sonen en een viertal assis-
tenten)  versterken!  Neem 
contact op met Margreet 
Wiersema via 
buur@deheemen.nl of bel 
06 36 07 48 97 

 

Boerderij de Heemen 
Alvast een vooraankondiging. Op 21 april 2017 is er een open dag. De nieuwe 
vrijloopstal is dan te bezichtigen. De Zorgboerderij en de Dorpstuin met de nieuwe 
kalkhennepschuur stellen zich dan ook open om te bezoeken. Meer informatie 
volgt. 
 

Margreet Wiersema 
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Verslag van Informatiepunt 
 

Op donderdag 2 februari hadden we voor het eerst in het nieuwe jaar een bijeen-
komst van het Informatiepunt in het Hervormd Centrum. Er waren 19 personen 
aanwezig. Sieta Smit heette ons van harte welkom en in het bijzonder oefenthe-
rapeut Ellen Roede uit Stedum, die ons deze keer iets zou vertellen over het on-
derwerp ‘Netwerk Chronische Pijn’. 
Nadat we een kopje koffie/thee gedronken hadden kreeg Ellen het woord. 
Enkele jaren geleden had Ellen het onderwerp Cesar therapie bij het Informatie-
punt. Nu had ze het onderwerp ‘Netwerk Chronische Pijn’. Eerst liet ze ons een 
filmpje zien, waarna we enkele vragen konden invullen, zoals: waardoor wordt pijn 
geproduceerd; wanneer spreken we van chronische pijn; hoeveel procent van de 
mensen heeft chronische pijn; welke factoren kunnen bijdragen aan een gesensi-
tiseerd zenuwstelsel; hoe kun je het brein het beste hertrainen? 
De antwoorden waren: alle pijn wordt veroorzaakt door het brein; na drie maan-
den of langer spreken we van chronische pijn; 20 % van de mensen heeft chroni-
sche pijn; gedachten en stress kunnen bijdragen aan het overgevoelig raken van 
het zenuwstelsel. Daarna kregen we een film over chronische pijn te zien. 
 

Het Netwerk Chronische Pijn is een landelijk netwerk van oefentherapeuten Ce-
sar|Mensendieck. Zo'n 500 oefentherapeuten verspreid over heel Nederland heb-
ben zich gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn. 
Centraal bij het behandelen staat niet zozeer het wegnemen van de pijnklachten, 
maar de oorzaken ervan. De aangesloten oefentherapeuten werken allemaal vol-
gens het Protocol Chronisch Pijnpatiënten. Dit gaat uit van oefening en bewust-
wording, zowel fysiek als mentaal. Uiteindelijk is het doel om de patiënt anders te 
leren kijken en om te leren gaan met de pijn. 
Het Netwerk Chronische Pijn streeft naar kwalitatief hoogwaardige zorg voor 
chronische pijnpatiënten. Daartoe zorgt zij voor jaarlijkse aanscherping van het 
protocol aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke en evidence-based 
practice inzichten. Daarnaast is er aandacht voor continue scholing en training 
van aangesloten oefentherapeuten. Het landelijk netwerk werkt samen met ver-
wijzers zoals revalidatieartsen, reumatologen, anesthesiologen, psychologen, 
huisartsen en andere professionals in de eerste lijn. De oefentherapeuten zijn re-
gionaal georganiseerd en onderhouden in hun eigen regio contacten met verwij-
zers. Dit maakt dat de lijnen kort zijn en de behandeling snel kan starten. De sa-
menwerking en eenduidige behandelwijze van het Netwerk Chronische Pijn is 
uniek binnen de eerstelijnszorg in Nederland. 
 

Pijn is een universeel menselijke ervaring. Pijn wordt gevoeld in de hersenen en 
er zijn vele factoren die de pijn kunnen beïnvloeden. Chronische pijn is daarom 
een complex probleem en er is geen oplossing die voor iedereen hetzelfde is. We 
hebben immers allemaal verschillende ervaringen met pijn, hebben diverse reac-
ties gekregen op onze pijn en andere (soms ingrijpende) gebeurtenissen meege-
maakt, welke van invloed kunnen zijn op de individuele pijnervaring. We spreken 
van chronische pijn als deze langer dan 3 maanden aanhoudt en er geen duidelij-
ke schade aan het lichaamsweefsel (meer) is. 
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Omdat de pijn aanhoudt, zonder dat er sprake is van weefselbeschadiging, is de 
kans groot dat we te maken hebben met overgevoeligheid van het zenuwstelsel, 
bijvoorbeeld een té scherp afgesteld alarmsysteem. Het systeem geeft een waar-
schuwingssignaal zonder dat dit nodig is. 
 

Pijn heeft een grote invloed op het dagelijks leven van de persoon met chronische 
pijn en zijn of haar omgeving. Vaak kunnen de dingen die iemand voorheen deed 
niet meer gedaan worden en kan er angst voor bewegen ontstaan. Al deze facto-
ren kunnen spanningen geven die de pijn ook weer negatief kunnen beïnvloeden 
en mogelijk onderhouden. Door minder te bewegen gaat de spierkracht en condi-
tie steeds meer achteruit, waardoor iemand in een negatieve spiraal terechtkomt. 
Binnen de behandeling door een oefentherapeut aangesloten bij het Netwerk 
Chronische Pijn leert u zelf invloed uitoefenen op de pijn, zodat u beter kunt func-
tioneren en een betere kwaliteit van leven ervaart. Bij sommige mensen kan door 
anders met de pijn om te gaan, pijnvermindering bereikt worden. 
Tijdens de behandeling zal aandacht besteed worden aan: 
- het leren omgaan met de pijn. 
- (her)vinden van een optimaal evenwicht tussen belasting-belastbaarheid. 
- lichaamsbewustwording en ontspanning. 
Voor meer informatie gaat u naar: www.netwerkchronischepijn.nl 
 

In de pauze ging er een kaart rond voor mevrouw Alie Hoving, die na een val in 
het ziekenhuis lag. Momenteel verblijft ze in een verpleeghuis.  
Na de pauze kreeg ieder van ons een stokje met de kleuren groen, geel en rood 
en werden we in groepjes verdeeld. Iedere groep kreeg een opdracht, zoals: vro-
lijk en blij kijken, bedroefd kijken en normaal kijken. Dit bracht veel hilariteit te-
weeg. Door het tijdig bewust worden en herkennen van lichaamssignalen ontstaat 
de keuze om er naar te handelen in het belang van de eigen gezondheid. 
Ellen werd met een bos bloemen bedankt voor de informatieve en uitgebreide le-
zing, waarna Sieta ons wel thuis wenste. 
De volgende bijeenkomst is op donderdag 2 maart. 
 

Afie Nienhuis 
 

sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor  

 

Schuttersvereniging 
 

Op de schietbanen van de schuttersvereniging vinden op 21-22-23-24 maart de 
wedstrijden plaats van de Groninger Schutters Bond. De schuttersvereniging is dit 
jaar gastheer van het GSB. Het Concours is voor alle schutters uit de provincie 
Groningen die zijn aangesloten bij deze bond. In totaal zullen ongeveer 14 schut-
tersverenigingen deelnemen.  Er zal worden geschoten met geweer en pistool. De 
prijzen zijn individueel en er is een verenigingsprijs. De prijzen zullen op vrijdag 24 
maart worden uitgereikt door de wethouder van sport en welzijn van de Gemeente 
Loppersum de heer Bé Schollema. Het bestuur wenst allen een schotvaste avond 
toe. 
 

Coby Nienhuis 
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Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Ik weet nog goed hoe destijds een hele vriendelijke Stedumer, een man die ieder-
een graag mocht, met pensioen ging. Hij zat nu thuis en dan ging hij wel eens een 
eindje wandelen. Met regelmaat zagen wij, de Stedumer hengelaars die voor ons 
plezier in de haven visten, deze man langs de haven lopen. Hij informeerde altijd 
bij ons naar onze vangsten en ging dan weer het dorp in. 
 

Als hij kwam kijken vonden wij dat leuk. De Stedumer had grote interesse in de 
hengelsport. En toch als wij hem aanspoorden om ook eens te gaan vissen, dan 
gaf hij ons duidelijk te kennen daar niet aan te willen beginnen. 
De beste man leeft niet meer. Maar denkend aan die tijd met veel actieve Stedu-
mer hengelaars zie ik deze gepensioneerde man nog vaak voor me. En misschien 
net zoals er in de voetbalsport supporters zijn, hadden wij aan deze vriendelijke 
man een echte supporter. En dat is in elke sport zeer te waarderen. 
 

 
 

Mensen die belangstelling tonen, die komen kijken wanneer je aan het vissen 
bent, die zijn er altijd geweest. Het is ook leuk om te zien hoe zo'n vis uit het water 
wordt getrokken. Al moet ik onmiddellijk zeggen dat er ook mensen zijn die er to-
taal anders over denken. Die helemaal niet gecharmeerd zijn van onze hengel-
sport. Een minder prettig facet van deze sport zijn de momenten waarop dergelij-
ke mensen, terwijl je aan het vissen bent, een discussie met je op gang zetten. 
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Want je kunt zo maar door iemand aangesproken worden, wanneer je staat te 
vissen. Zo hoorde ik vroeger achter mijn rug wel eens door iemand zeggen: "Zo, 
ben je weer de visjes aan het pesten...?" Het staat mij bij dat dit zelfs meer dan 
één keer gebeurd is. En zoiets vergeet je niet. Ook de discussie bij het viswater, 
die ik destijds met iemand had, misschien wel dertig jaar geleden, ben ik nog 
steeds niet vergeten. 
Ik stond toen rustig te vissen en iemand sprak mij aan bij het water. De discussie 
over hengelsport ging op den duur over leren schoenen, karbonades en doorre-
gen runderlappen waar koeien voor gedood zijn. En die discussie verpestte wel 
degelijk geruime tijd mijn plezier in het hengelen.  
 

Wat ik zeggen kan over de hengelsport is het volgende. Alle volwassen henge-
laars die ik ken en gekend heb gingen zich nimmer te buiten aan wreedheden. En 
als bestuurder en daarvoor als jeugdleider (op de kop af 20 jaar lang) heb ik met 
alle andere collega bestuurders steeds het accent gelegd op het welzijn van de 
vis. Ook kwam er enige jaren geleden een eind aan een vangstsysteem op roof-
vis, het vissen met levend aas. Dit systeem werd totaal verboden. Tevens, en dat 
al ook geruime tijd, worden de gevangen vissen bij wedstrijden na de wedstrijd, of 
meteen na het vangen, weer in het viswater teruggezet. Bovendien wordt er vol-
gens mij nog nauwelijks witvis gegeten. Dat betekent dat er nog nauwelijks vis 
mee naar huis wordt genomen, behalve dan een visje voor de kat en misschien 
een enkele snoekbaars voor in de pan. Voor onze hengelaars is er nog altijd een 
vangstverbod op aal, ook paling genoemd. Vang je een aal dan moet je die 
meteen weer laten zwemmen. Snoeken worden ook haast niet meer opgegeten. 
Dat betekent dat de snoeken teruggezet worden en dat er daardoor hele grote 
snoeken rondzwemmen. Het mooie hiervan is dat daarmee elke hengelaar zo'n 
hele grote snoek kan vangen. En dat betekent weer dat er hele grote snoeken 
rondzwemmen die door meerdere hengelaars gevangen zijn en weer teruggezet. 
Onlangs las ik in een tijdschrift dat een vrouwtjes snoek één meter vijftig kan wor-
den. Bij Wikipedia, op het internet, hebben ze het over één meter veertig. Ook 
Sportvisserij Nederland heeft het over een maximum maat van één meter veertig. 
Zelf vind ik dit enigszins misleidend. Ik denk niet dat je hier in ons viswater zo 
makkelijk een snoek van één meter veertig aan de haak kan slaan. Echter, snoe-
ken van een meter tot één meter dertig, zitten wel degelijk in ons gebied. Maar 
met een snoek van zeventig, tachtig centimeter is je dag ook al gauw goed.  
Bent u nog niet in het bezit van een vispas of jeugdvergunning, dan kunt u die 
aanschaffen bij onze penningmeester J. J. Kalisvaart aan de Hoofdstraat 14. Hij 
wil u graag verder helpen.  
 

Eldert Ameling 
Voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen" Stedum 
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 
27 februari  Passage. Jaarvergadering in het Hervormd Centrum,   
   aanvang 19.45 uur. 
  
2 maart    Informatiepunt in het Hervormd Centrum van 14.00-16.00 uur.  
   Onderwerp: De heer D. van Impe uit Stedum  vertelt over  
   Duurzaamheid en Milieu. Iedereen van  harte welkom. 
 
4 maart   Boswerkochtend in Stedumerbos 
 
7 maart   Jaarvergadering Uitvaartvereniging Stedum in Café “Het oude  
   Raedthuys” om 20.00 uur. 

 
18 maart   Muziekmatinee Stationsweg 
 

22 maart   De Stichting Historie Stedum houdt woensdag een filmmiddag en 
   -avond. Er worden twee films uit het archief getoond.  
 

5 april   Het textielcafé; maken paasdecoratie 
 

21 april   Open dag De Heemen 
 

21 april   Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen in het Hervormd  
   Centrum  
 

26 april   Koningsavond  

 

27 april   Koningsdag 
 
 
 
 
 

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 24 maart. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 15 maart. 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: Martien Spits-Straatman 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 
 


