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Oud en nieuw 
 

Feest in de sporthal 
 

Het is gelukt om de bezetting rond te krijgen. Dankzij de inzet van een flink aantal 
vrijwilligers, vanuit voetbalkringen, raadsleden en ook daarbuiten kunnen we 
elkaar weer een gelukkig Nieuwjaar toewensen in de sporthal, vanaf 01.00 uur. 
Dj’s Arnold en Jappa verzorgen de muziek, een vertrouwd duo, dat bewezen heeft 
het alle leeftijden naar de zin te kunnen maken. We hopen dan ook op een flinke 
opkomst en beloofd, er zal niet alleen gedanst maar ook gepraat kunnen worden. 
Eindtijd: 5 uur, waar we ons ook echt aan zullen houden. 
 

Dit feest is mogelijk omdat Dorpsbelangen dit evenement onder zijn 
verantwoordelijkheid wil nemen en de gemeente ons subsidieert in het vertrouwen 
dat alles goed verloopt. De (professionele) beveiliging ziet uiteraard toe op het 
niet mee naar binnen nemen van vuurwerk, en het niet betreden van de tribune. 
Ook het voetbalveld moet netjes blijven, dat is de afspraak met de 
voetbalvereniging. Dit feest is zo langzamerhand een traditie en voorgaande jaren 
is gebleken dat het heel gezellig kan zijn met Oud en Nieuw. Daar zijn we met 
elkaar verantwoordelijk voor. Ouders, wilt u uw kinderen daar ook op wijzen? 
 

Hulp 
Wil dit slagen dan is een goede sfeer, maar ook hulp bij de voorbereiding en het 
opruimen nodig. Opruimen doen we de dag na Nieuwjaar, zodat iedereen een 
beetje bij kan komen. Meld je aan bij Jan Spijk, hij coördineert de inrichting en het 
opruimen. Zeg niet nee als je wordt gevraagd, we hebben die hulp ook echt nodig. 
Dit lukt alleen omdat er mensen zijn die in de Oudejaarsnacht bereid zijn nuchter 
voor anderen een biertje te tappen. Helpen is ook heel gezellig natuurlijk. 
 

Alvast bedankt alvast voor de medewerking, dan wordt het weer een geslaagd 
Oud en Nieuw feest! Alle vrijwilligers alvast heel hartelijk bedankt, en Peter Slager, 
dank voor je jarenlange inzet in deze. 
 

Lies Oldenhof  
 

 
 
 
 

 

Het gezicht van Stedum 
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een Stedumer. De keuze is in 
principe volstrekt willekeurig, als het maar een (oud) dorpsgenoot is. Ken je iemand die wel aan 
de rubriek wil meewerken of wil je misschien zelf: meld het de redactie.  
 

Op de foto staat dit keer Lennart Zijlema (foto: Janna Bathoorn). Lennart volgt in Groningen de 
studie bedrijfskunde. Eldert Ameling praat vooral met hem over zijn hobby: zweefvliegen. 
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Nieuwjaarsconcert op zaterdag 10 januari 
 

Traditiegetrouw organiseert de Activiteitencommissie van Dorpsbelangen Stedum 
een Nieuwjaarsconcert op de tweede zaterdag in januari, samen met 
fanfareorkest Jehova Nissi. Als u een keer het orkest in deze feestelijke sfeer hebt 
meegemaakt, wilt u dit evenement niet meer missen. Iedere bezoeker is altijd erg 
te spreken over dit evenement, uit in eigen dorp. De activiteitencommissie van 
Dorpsbelangen rekent dan ook op nog meer bezoekers dan in 2014. Stedumers, 
bekenden van Jehova Nissi, oud-Stedumers, iedereen is van harte welkom en de 
toegang is gratis. 
 

Vanaf 19.30 hopen wij u te mogen begroeten in een feestelijk verlicht en versierd 
Trefpunt aan de Bedumerweg. Met kinderen wordt rekening gehouden in de 
aangeboden versnaperingen en de lengte van het concert. U kunt ze gerust 
meenemen. In het Trefpunt staan sjoelbakken klaar, wat altijd erg gezellig is. 
  

We starten met een kopje koffie en een Nieuwjaarsrolletje. Tegen 20.15 begint het 
concert in de kerk. Onder leiding van dirigent Gijs Heusinkveld speelt Jehova 
Nissi een feestelijk en vlot programma. Er is geen pauze. Na afloop van het 
concert brengen we met elkaar een toost uit op het nieuwe jaar, waartoe u een 
feestelijk drankje wordt aangeboden door Dorpsbelangen. 
 

Bij het Nieuwjaarsconcert is de verzorging in de goede handen van de familie 
Slager. De kinderen mogen overigens meehelpen met slagroom spuiten en de 
hapjes presenteren. Het sjoelen blijkt ook de volwassenen nog altijd aan te 
spreken. Kortom, voor elk wat wils, en vrijheid staat voorop. Er is dus ook geen 
dresscode, maar u mag uw feestelijke kleding zeker uit de kast halen voor dit 
eerste avondje uit in Stedum in 2015!  
 

Lies Oldenhof 

Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 

 

Aan de verenigingen van Stedum 
 

Gelieve uiterlijk 31 Januari door te geven of u in 2015 activiteiten heeft waarbij 
verkeersregelaars nodig zijn. Graag onder vermelding van activiteit, datum en het 
aantal benodige verkeersregelaars. De regels omtrent het verkeer regelen is het 
afgelopen jaar veranderd. Dit houd in dat een niet gecertificeerde 
verkeersregelaar bij eventuele letsel niet verzekerd is en desbetreffende 
vereniging hiervoor aansprakelijk gesteld zal worden. Het is dus noodzakelijk dat 
elke vereniging hier zorgvuldig mee om gaat en duidelijk aangeeft wanneer welke 
activiteit plaats vind waarbij verkeersregelaars nodig zijn. Reacties graag mailen 
aan: markdijkstra463@gmail.com 
 
Mark Dijkstra 
Dorpsbelangen Stedum 
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 Lennart Zijlema, zweefvliegen 
 

Ook dit jaar ga ik weer op bezoek bij de familie 
Zijlema aan de Sien Jensemahörn in Stedum. 
Verwonderlijk is dat niet. Alle leden van deze 
familie hebben een boeiend verhaal te vertellen 
over de meest uiteenlopende dingen, over hun 
werk, hun vrijwilligerswerk, studie, hobby's en 
sport. In het oktobernummer van 2010 las u 
over vader Martin Zijlema. In het 
decembernummer van 2012 stond een artikel 
over de oudste zoon Wim Zijlema. Een jaar later 
ook in het decembernummer kon u lezen over 
zoon Bert-Jan Zijlema. Op een 
donderdagmiddag in november ga ik met de 
jongste zoon Lennart Zijlema praten. 
Lennart doet de voordeur open. Op precies 
dezelfde plek waar ik dus al drie keer eerder 
heb gezeten neem ik plaats. 
Lennart vertelt. Hij is in 1996 in het Martini 

Ziekenhuis in Groningen geboren. "Zo lang ik leef woon ik in Stedum." Zijn HBO 
opleiding volgt Lennart aan de Hanzehogeschool, op het Zernikecomplex in 
Groningen. "Ik volg een studie Technische Bedrijfskunde met als belangrijkste vak 
Supply Chain Management. Na deze vierjarige opleiding heb ik mijn Bachelor in 
Engineering en mag ik mijzelf Ingenieur noemen. Hiermee kan ik aan de slag 
onder meer als manager of adviseur. Dat kan in elke sector zijn." Vijf dagen in de 
week gaat hij naar school. Het woord dagen vindt Lennart eigenlijk niet helemaal 
kloppen, want soms is hij na één les, of na een halve dag les, weer vrij. 
 

In hoeverre houd je naast je opleiding nog vrije tijd over voor je hobby, of anders 
gezegd je sport? Het blijkt mee te vallen. Lennart: "In principe heb ik wel genoeg 
vrije tijd. Ik heb net alle tentamens achter de rug voor dit kwartaal. Komende 
maandag heb ik de aftrap voor mijn tentamens voor het volgende kwartaal. Ik ben 
met voetballen gestopt. Maar ik heb wel de bijeenkomsten van de CJV, de 
Christelijke Jeugd Vereniging." 
Na deze vraag over zijn vrije tijd en het antwoord daarop zijn wij beland bij zijn 
hobby / sport, een zeer interessant onderwerp! Niet eerder sprak ik met iemand 
met een zelfde bezigheid en interesse. Lennart Zijlema doet aan zweefvliegen en 
dat betekent echt vliegen in een zweefvliegtuig! Inmiddels is zijn langste vlucht 
een vlucht van één uur en elf minuten. Hij is lid van de Noord Nederlandse 
Zweefvlieg Club (NNZC), gevestigd op vliegveld Veendam. En hij is lid van de 
overkoepelende vereniging KNVvL, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor 
Luchtvaart. Lennart is nog niet geheel uitgestudeerd. "Ik ben inmiddels solist. Dan 
mag je zonder instructeur vliegen, maar niet ver van het vliegveld Veendam 
vandaan. Daar is een restrictie van vijf kilometer aan verbonden, je mag niet 
verder dan vijf kilometer van het vliegveld af. Het is een soort vuistregel, want 
wanneer je bijvoorbeeld duizend meter hoog zit, mag je wel iets verder weg. De 
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volgende stap is om mijn theorievakken te halen. Bij deze vakken moet je denken 
aan onder andere luchtvaartwetgeving, meteorologie, constructies, communicatie 
en navigatie. Met die theorievakken kun je de praktijkvakken ingaan. De 
instructeur gaat met je mee en geeft je opdrachten die hij dan beoordeelt. Hierna 
kun je een praktijkexamen aanvragen. Bij dat examen gaat de instructeur ook 
weer mee in het vliegtuig. Je gaat dan gewoon lekker vliegen en je wordt daarop 
beoordeeld, op je vaardigheden en of je de veiligheid in het oog houdt. Zo haal je 
je zweefvliegbrevet. Dat heet nu officieel Light Aircraft Pilot Licence, afgekort 
LAPL(S). Die S tussen haakjes staat voor sailplane en dat betekent 
zweefvliegtuig." 
 

Hoe ben je eigenlijk geïnteresseerd geraakt in het vliegen? Lennart: "Ik had al 
vanaf de Basisschool interesse in de luchtvaart. Op internet zocht ik daar dingen 
over op en ik las daarover. Je hebt bijvoorbeeld luchtvaartnieuws.nl en er zijn veel 
meer websites. Op die websites kun je meeluisteren met de verkeersleiding van 
praktisch elk vliegveld." 
Het begon allemaal vorm aan te nemen door de informatie van Daniël, een vriend 
van Wim Zijlema, Lennarts oudste broer. Lennart: "Daniël die doet aan 
zweefvliegen. Wim hoorde daar wel eens wat over en besprak dat weer met mij. 
Nu wilde ik graag vlieglessen nemen. Wie wil dat niet! Officieel mag je vanaf je 
veertiende jaar al beginnen met zweefvliegen. Die zweefvliegclub waar Daniël lid 
van is geeft ook een eendaagse vliegcursus, een Dagcursus heet dat. In 2012 
heb ik die cursus gevolgd. Het kostte wel veel geld, maar het was een prachtige 
ervaring. Ondertussen is het vliegen voor mij nu heel gewoon, maar die dag zat ik 
voor het eerst in de lucht in een zweefvliegtuig!" 
Ook die eerste vlucht was vanaf vliegveld Veendam. In de loop van ons gesprek 
krijg ik steeds meer informatie over dit vliegveld. Lennart vertelt over de 
vliegtuigen die er staan: zweefvliegtuigen van de club en privézweefvliegtuigen. 
Achteraan op het vliegvliegveld staat een lier (gasmotor), die trekt een vliegtuig 
aan een kabel van ruim een kilometer (!) met een noodgang de lucht in. Er zit een 
mechanisme in het vliegtuig dat zorgt dat de kabel los kan schieten. Staat het 
vliegtuig in de lucht haaks op de lier, dan schiet de kabel los. Maar ook vanuit de 
cockpit kan deze kabel ontkoppeld worden. Lennart vertelt zo boeiend dat je je op 
een gegeven moment op het vliegveld waant en dan zelfs in een zweefvliegtuig.  
Hoe ging het verder na die eerste les? "Ik informeerde wat de kosten waren. 
Daarna heb ik mij als lid aangemeld. Ik ging nu vlieglessen volgen, real life, voor 
het echie, het vliegtuig in met een instructeur, een tweezitter. Je leert eerst 
fatsoenlijk rechtuit te vliegen en bochten te maken. Het landen en starten kwam 
later." 
 

Dit jaar haalde Lennart ook zijn rijbewijs. Hij kan nu zelf naar Veendam rijden. 
Soms rijdt hij met een ander lid mee, iemand uit Westeremden. 
Zit er een zweefvliegtuig ook een groot paneel met instrumenten, vraag ik? 
Lennart laat nu een foto zien van de cockpit. Hij legt van alle handelingen die 
verricht moeten worden globaal een paar handelingen uit. Hiermee geeft hij 
enigszins een beeld van datgene wat een zweefvlieger kan en moet doen om in 
de lucht te blijven en te manoeuvreren. Lennart: "Met een stuurknuppel bedien je 
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de hoogteroeren en rolroeren. Links zie je de handel voor de remkleppen. Je hebt 
twee voetpedalen om ook te kunnen sturen in combinatie met de knuppel." Op het 
vliegveld is ook altijd een zweefvliegtechnicus die verstand heeft van vliegtuigen, 
van de lier en in feiten in van alles wat te maken heeft met het vliegveld en het 
vliegen. De privévliegtuigen worden door de eigenaars zelf onderhouden. "Het is 
wel luchtvaart!" zegt Lennart, "En het is dus wel streng. Daarom is er ook een 
technicus." Aan het begin van het seizoen koopt Lennart een abonnement met 
bijvoorbeeld vijftig maal vliegen. Hier komt de contributie nog overheen. Het 
seizoen begint omstreeks april. Globaal stopt het seizoen in november. In de 
winterperiode wordt er niet gevlogen en worden alle vliegtuigen, de eerder 
besproken lier en andere voertuigen op het vliegveld in onderhoud genomen. 
Eigenlijk is men, wanneer men vliegt, altijd gebonden aan het weer. Zo wordt er 
bijvoorbeeld alleen gevlogen tot windkracht vijf. "Wil je lange vluchten maken dan 
moet je mooi weer hebben," vertelt Lennart, "wanneer het koud is heb je geen 
thermiek. Zonder thermiek kom je van de lier los en is het gewoon naar beneden 
glijden... Bij mijn langste vlucht van één uur en elf minuten had ik flink thermiek te 
pakken. Ik kon toen op een hoogte van 1200 meter blijven vliegen. In thermiek 
kun je bij goede thermiek wel een recordhoogte halen van twaalf kilometer of 
hoger. De mij langst bekende vluchtduur is er eentje van 38 uur!" 
 

Hoe controleer je je veiligheid ten opzichte van je omgeving? Lennart: "Eigenlijk 
kijk je continu door de ramen. Je moet meteen onthouden waar iets vliegt. Rechts 
heeft altijd voorrang. Komt er iemand van rechts dan buig je voor hem rechtsaf. 
Op een mooie dag is er veel vliegverkeer. Ook het vliegverkeer dat op Eelde 
landen gaat komt behoorlijk laag aanzetten. Wij hebben daar wel mee te maken. 
Maar het leuke is dat wij zweefvliegtuigen voorrang hebben op gemotoriseerde 
vliegtuigen en zelfs op die hele grote passagiersvliegtuigen. Zij moeten voor ons 
ombuigen, want het is geven en nemen. Wel probeer je ze al eerder te ontwijken, 
dat wel. Soms vliegen wij met acht zweefvliegtuigen in dezelfde thermiekbel, om 
in zweefvliegjargon te blijven. Je kijkt constant naar buiten en houdt alles in de 
gaten. Je houdt zicht op het vliegveld. Wij zweefvliegers hebben allemaal de radio 
op dezelfde frequentie staan. Je kunt elkaar oproepen, gewoon in de Nederlandse 
taal. Ook het landen gaat op het zicht. Je mindert hoogte, terwijl je een circuit 
vliegt, dat is in tegengestelde richting parallel aan het landingsveld, dus langs het 
vliegveld. Dan controleer je of alles veilig is en of je kunt landen. Ook controleer je 
de hoogte en je snelheid. Is alles veilig, dan draai je in de richting van het 
landingsveld. Dat landingsveld is eigenlijk een vak van dertig bij dertig meter met 
op de hoeken stukken wit plastic, die verzwaard zijn zodat ze blijven liggen. Het 
vliegtuig landt op twee wielen. Als de snelheid afneemt val je op één vleugel. 
Andere oudere type vliegtuigen hebben geen wielen en landen op een schaats; 
dat is slechts één metalen strip onder de romp. Weer andere vliegtuigen landen 
op een staartwiel en een hoofdwiel ongeveer recht onder de zitplaats." 
Net als de meeste andere vereniging heeft de Noord Nederlandse Zweefvlieg 
Club een site met foto's, video's, informatie en een webcam. Op deze site 
www.nnzc.nl vind je ook van alles over het weer. 
 

Eldert Ameling     
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Meldpunt openbare ruimte 
 

Kapotte lantaarnpaal? Gat in de weg? Losliggende straattegels? Gemeente 
Loppersum heeft, speciaal voor dit soort zaken, haar website ingericht met het 
zogenoemde ‘Meldpunt openbare ruimte’, te bereiken via www.loppersum.nl  
 

Hier kunnen online meldingen gedaan worden van zaken in de woonomgeving die 
niet goed werken, kapot zijn of een gevaarlijke situatie opleveren. Tot nu toe 
konden meldingen persoonlijk aan de balie, telefonisch of per mail doorgegeven 
worden.  
 

Nu dus ook via het meldpunt dat te vinden is middels een blauwe banner op de 
homepage van onze website met de tekst ‘Meldpunt Openbare Ruimte’.  
Als u een melding heeft gedaan, wordt u persoonlijk door onze meldingcoördinator 
op de hoogte gehouden over de voortgang en u ontvangt een bericht als de 
melding verholpen is. 
 
Voor alle meldingen geldt dat meldingen binnen kantooruren dezelfde dag nog in 
behandeling worden genomen, buiten kantooruren de eerstvolgende werkdag. Bij 
echt gevaarlijke of urgente zaken buiten kantooruren kunnen mensen de 
meldingen telefonisch doen via 0596-548200; zij worden dan direct teruggebeld.’ 
 

 

Open (schets)boekjes  
 

 
 

Bliksem expositie: Kaj Reker, Lammert Reker (1920-2008) en Miriam Geerts 26 
en 27 december 2014 van 10.00-20.00 uur. Hoofdstraat 35 in Stedum.  
Met elke dag twee workshops (niet gratis) gegeven door Kaj van 10.30-12.00 uur 
en door Miriam van 12.30-14.00 uur. 
 

Miriam Geerts 
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In de Kijker 
 

 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp 
voorgesteld. Deze rubriek borduurt verder op de oude rubriek ‘Nieuwe 
bewoner(s)’. Deze keer: Gerwin en Cathelijne Pruijssen en hun kinderen: Gerjan 
(16), Nieke (13), Matthias (11), Joëlle (8), Davita (5), Chiel (3), 
Bedumerweg 52. 
 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
Sinds eind juni 2014. 
 

Waar zijn jullie geboren? 
Gerwin in Mariënberg; Cathelijne in Vlissingen. 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Gerwin is predikant van de GKV Loppersum/Westeremden en Cathelijne is 
thuismoeder en van origine verpleegkundige. 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid? 
We doen als gezin graag dingen samen, onze hobby’s zijn veelal ook de hobby’s 
van onze kinderen. Gerwin houdt van lezen en houthakken; Cathelijne houdt van 
bakken, tuinieren en het verzorgen van dieren. 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Duitsland. 
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Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland? 
De kinderen, de bijbel, zaaigoed en de hond Misty. 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen? 
Het vorige huis in Loppersum wordt afgebroken. 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? 
Waar mogelijk willen we betrokken zijn. 
 

Wat is jullie favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van 
Stedum dit boek of deze film zien? 
De film ‘De Kronieken van Narnia’ van de Britse schrijver C.S. Lewis. Het zijn 
spannende kinderfilms in een mooi verpakte bijbelse boodschap. Een aanrader 
voor jong en oud. 
 

Wat vinden jullie, naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
De haven van Stedum. 
 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige nieuwe bewoners: Naar 
welk land zouden jullie wel willen emigreren? 
Duitsland. 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
Jullie zijn net verhuisd, wat gaan jullie het meest missen aan de plek waar je 
hiervoor woonde? 
 

Afie Nienhuis 

 

 

G.E.D Reinders Stichting; Subsidieaanvragen voor 2015 
 

Het doel van de Stichting is het financieel ondersteunen van verenigingen, clubs 
of groepen die op sportief, cultureel of sociaal gebied actief zijn in de dorpen 
Stedum en Westeremden. 
Ook kunnen eenmalige projecten in aanmerking komen voor steun. In 2014 werd 
aan 29 verenigingen/stichtingen een bedrag uitgekeerd, voor totaal ca € 5.000. De 
ontvangende initiatieven variëren van oranjevereniging tot dansclub, en van 
dorpsvereniging tot peuterspeelsoos. 
 

Bij de beoordeling van de aanvragen voor 2015 zal de aandacht uitgaan naar 
(nieuwe) initiatieven, die worden ontplooid om als vereniging of stichting meer 
inkomsten te genereren; daarbij worden de te ondernemen activiteiten voor het 
komende jaar en de daarmee te bereiken doelgroep ook onder de loep genomen; 
en er zal ook kritisch worden gekeken naar de financiële positie van de 
betreffende vereniging of stichting. 
 

Hoe komt u in aanmerking voor subsidie? 
U moet aan de eerdergenoemde doelstelling voldoen. Daarnaast gelden de 
volgende voorwaarden: 
- de aanvrager mag niet een speciaal godsdienstig of politiek doel nastreven; 
- uw leden wonen voornamelijk in Stedum en/of Westeremden; 
- u bent sportief, cultureel of sociaal actief; en 
- u dient uw aanvraag vóór 1 maart 2015 in. 
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Naast de aanvraag dient de vereniging, club of groep een financieel verslag te 
overleggen: 
- de verlies- en winstrekening van het afgelopen jaar (de uitgaven en inkomsten 
over 2014); 
- de balans per 31 december van het afgelopen jaar ( bezittingen en schulden 
eind 2014); en 
- de begroting voor het komend jaar 2015. 
Het komt de laatste jaren regelmatig voor, dat niet aan bovengenoemde 
voorwaarden wordt voldaan. Het bestuur houdt hiermee rekening bij het 
toekennen van het subsidiebedrag; deze kan daarom lager uitvallen dan men 
gewend is cq. begroot heeft. 
Vermeld ook duidelijk naar welke bankrekening en ten name van welke vereniging 
of stichting het eventueel toe te kennen subsidiebedrag dient te worden 
overgemaakt. Uw aanvraag dient vòòr 1 maart 2015 binnen te zijn bij de 
administrateur: Jan Krottje, Lellensterweg 30, 9921 TB Stedum, e-mailadres 
reindersstichting@gmail.com. Voor eventuele vragen kunt u bellen, (0596) 55 14 
82 of 06 – 13 28 79 98. 
 

Jan Krottje 
 

 

Nieuws van het textielcafé 
 

Twee workshops in decembersfeer zijn er al geweest. Er zijn kleurige kerstballen 
gebreid en feestelijke kerstkransen gemaakt. Maar na de decembermaand met 
lichtjes en gezelligheid komt januari. Een lange, vaak kleurloze, wintermaand.  Het 
is goed om dan naar iets uit te kijken: een workshop naaldvilten.  

Naaldvilten is iets heel simpels waar je prachtige 
dingen mee kunt maken. Barbara de Beaufort 
leerde ons, een groep van 9 Stedumse vrouwen, 
en één meisje, het afgelopen voorjaar hoe het 
moet. Je prikt met een speciale naald in een bosje 
wol, zodat het stevig wordt en daarna probeer je 
er vorm aan te geven. We keken verlekkerd naar 
de prachtige beestje die Barbara als voorbeeld 
had meegenomen. 'Dat leer je niet in één avond', 
zei Barbara, Maar kijk, aan het eind van de avond 
waren er mooie figuurtje gemaakt: roodborstjes, 
een winterkoninkje, een ijsbeer, een uil, en 
schaapjes (zie foto).  
 

Wegens het succes gaan we deze workshop 
herhalen. Lia Harkema heeft inmiddels zoveel ervaring opgedaan dat zij de avond 
zal begeleiden. Voor materiaal wordt gezorgd. Hiervoor wordt een bijdrage 
gevraagd. Zorgbuurderij de Heemen, Bedumerweg 43 op woensdagavond 28 
januari. Voor opgave en informatie: Margreet Wiersema 06-36 07 48 97 of mail 
buur@deheemen.nl. 
 

Mannie Hovenkamp 
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Kort verslag Informatiepunt Stedum 
 

Op donderdag 4 december hadden we een gezellige Sinterklaasmiddag van 
Informatiepunt in het Hervormd Centrum. Er waren 24 personen aanwezig. Sieta 
Smit heette ons van harte welkom en we begonnen met een kopje thee/koffie met 
pepernoten op tafel. 
Deze keer hadden Lientje Senneker en Ada Hovius een kwis voorbereid met 30 
verschillende kennisvragen. Daarna werden we in groepjes verdeeld en ontvingen 
we een groot vel papier waarop veel spreekwoorden en gezegden uitgebeeld 
waren. Na onze hersens gekraakt te hebben las Lientje alle spreekwoorden en 
gezegden voor.  
Bij het tweede kopje thee/koffie werd er op speculaas getrakteerd. Tijdens een 
aangeboden drankje las Ada op rijm een jaaroverzicht van Informatiepunt voor, 
hetgeen erg in de smaak viel. Het was een geslaagde middag. Ieder ging met een 
presentje naar huis en Sieta wenste iedereen wel thuis. 
Volgende Informatiepunt is op donderdag 5 februari.  
 

Afie Nienhuis 
 

 

Dank 
 

Na een periode van ziekte, pijn en ongemak, heb ik nu min of meer mijn gewone 
leventje weer opgepakt. Dank zij de inzet van mijn buren, vrienden en familie, en 
natuurlijk de mensen van de thuishulp, was het mogelijk dat ik thuis, in mijn eigen 
omgeving, weer kon herstellen. Zij hebben werkelijk enorm veel werk verzet. 
Daarvoor wil ik hierbij iedereen hartelijk danken. Ook de mensen die mij belden, 
een kaartje stuurden, of even langskwamen, mijn hartelijke dank. Dit alles heeft 
mij heel erg goedgedaan.                                                                                                       
 

Fredy de Wilde 
 

 

Oud papier 
 

Van vrijdag 19 december t/m maandag 22 december kan oud papier voor De 
Bongerd gebracht worden in de container achter Het Oude Raedthuys. Voor de 
laatste keer op deze plek bij de familie Noorbergen. De ouders en het team van 
de Bongerd willen hierbij hun dank uitspreken voor het zo lang ter beschikking 
stellen van het erf van de familie voor het verzamelen van oud papier. 
Veel dank en een presentje zijn zeker op hun plaats. Diana (en Johnie) en kinde-
ren: Van harte bedankt voor al die jaren zorg voor het papier ondanks dat dat ook 
wel vaak overlast opleverde: nogmaals bedankt! 
We zijn blij dat we een nieuwe plaats hebben kunnen vinden. De familie Bijen 
stelt zijn erf beschikbaar om eens in de ongeveer 6 weken een container te laten 
plaatsen. De volgende keer dat papier voor De Bongerd kan worden gebracht is 
30 januari t/m 2 februari. Plaats: Boerderij van de familie Bijen aan de Hoofd-
straat. Bewaar dus het oud papier thuis tot de container er eind januari staat.  
 

Lammy Kok 
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Stedumer bootcampers naar survivalrun Westerbork 
 

Op 18 januari gaan 8 bootcampers uit Stedum meedoen met de survivalrun in 
Westerbork. We zijn op dit moment druk aan het trainen in Stedum en op de 
survivalbaan in Warffum. Om te werken aan verschillende technieken en het 
nemen van diverse hindernissen. 
Een survivalrun is een hardloopwedstrijd door de natuur met een 
hindernissenparcours met onder meer touwen, sloten en netten. Het is de 
bedoeling om alle hindernissen te nemen die je voor je kiezen krijgt en je bandje 
(deze krijg je voor vertrek uitgereikt) te behouden. Anders krijg je straftijd. 
  

Cor Slager 
 
 

Wintertennis 
 

 
 

Deze vijf meiden tennissen in de gymzaal, en het is duidelijk, er zijn nog rackets 
beschikbaar voor nieuwe spelers! Wie heeft zin mee te doen? Ze krijgen les van 
Willem Kloos (op de foto) en Frenk Abrahams, op dinsdag middag van 16.00 tot 
17.00. De lessen zijn eens in de 14 dagen, in het nieuwe jaar op de volgende 
data: 6 en 20 januari, 3 en 17 februari, 3 en 17 maart. 
In april gaan we weer naar buiten met wekelijkse lessen. Dan zijn er meer 
groepen, ook nieuwe senioren (vanaf 16 jaar) zijn dan van harte welkom! 
Aanmelden: janneke@lighthunter.com 0596-550915 
 

Janneke Aue 
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Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

"Ik ben al mijn hele leven lang lid van "Ons Genoegen"," vertelt Jan Timmer uit 
Stedum, "maar ik heb nog nooit aan één viswedstrijd deelgenomen..." 
Het is een bewering die in 2014 nog maar bar weinig indruk zal maken. Maar 
werd deze uitspraak ooit gedaan in de tijd toen er nog viswedstrijden werden ge-
houden, dan was dit een zeer krasse uitspraak! 
In die jaren werden er namelijk, in het daarvoor meest geschikte seizoen, wel 
twee viswedstrijden per week gehouden. In diezelfde week was er dan ook vaak 
nog een viswedstrijd voor de jeugd. Daarmee organiseerde de Stedumer hengel-
club dan zelfs drie viswedstrijden per week. In sommige jaren werden er spontaan 
nog extra vrije viswedstrijden georganiseerd, dikwijls midden in de koude winter. 
Zo herinner ik mij een Sinterklaaswedstrijd met praktisch overal dichtgevroren 
viswater. Maar wij hadden wel degelijk nog viswater waar je terecht kon. Het was 
een kwestie van zoeken naar open plekken en vooral onthouden waar die plekken 
zaten. Dan kon je het volgend jaar daar weer naar toe. Ook hier in de haven had-
den wij soms maar een enkel wak tot onze beschikking. Aan de vislijn plakte dan 
laagje ijs. Zelfs met een beperkt aantal deelnemers waren die vrije viswedstrijden 
een feest. In het café werd gezellig nagepraat. De uitslag werd bekend gemaakt 
nadat de vis geteld en gewogen was. Wij aten en dronken wat. Waren wij weer 
thuis dan bleven wij nog een tijdje aan die leuke visdag denken. 
Jan Timmer (1941) heeft denk ik veel meer gevist dan de meeste hengelaars dat 
gedaan hebben, een enkeling daargelaten zoals een bekende hengelaar uit ons 
dorp. Deze hengelaar viste praktisch elke dag en al is de man nu op leeftijd, hij 
vist nog vaak.  
 

 
 

Ik vraag aan Jan Timmer wat nou zijn allerzwaarste en langste snoek was door 
hem gevangen. Hij hoeft er niet lang over na te denken. Vijftien jaar geleden, in 
1999, viste Jan Timmer samen met zijn vismaat Harm Pestoor achter Peertil, een 
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plek u allen wel bekend. Hier was het dat hij een snoek op de wal kreeg, van 
schrik niet, één meter en vijftien centimeter! Een snoek waarvan je rustig kunt 
stellen dat het een reus was onder de Nederlandse vissen! Deze snoek woog 
maar liefst achttieneneenhalve pond! 
"De snoek is opgegeten door een familie hier in Stedum," vertelt Jan Timmer. 
Meteen weet ik ook waar de snoek naar toe is gegaan. Uit goed ingelichte bron-
nen weet ik ook dat die snoek geweldig heeft gesmaakt. 
Jan Timmer vertelt verder. Nog meer reusachtige vissen worden voor het voetlicht 
gebracht. Kijk en dat past mij nou precies. Nou hebben wij weer een paar mooie 
onderwerpen voor in de volgende nummers van 'De Stedumer'! 
Op de foto: Jan Timmer met twee van zijn kleinkinderen en de reusachtige snoek. 
 

Eldert Ameling 
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

 

Opbrengst collecte Multiple Sclerose 
 

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van € 
1325 in de gemeente Loppersum opgehaald. Het opgehaalde collectegeld wordt 
besteed aan onderzoek (voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS), 
begeleiding en voorlichting. We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit 
jaar weer door weer en wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor hun bijdrage.  
 

Pamela Zaat 
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De Steemer Agenda 

 

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

 
 
 
 

22 december  Passage kerstwijding samen met de Hervormde vrouwen- 
   vereniging in het Hervormd Centrum, aanvang 19.45 uur. 
 
26 december (en 27 december) Bliksemexpositie Kaj en Lammert Reker en  
   Miriam Geerts, Hoofdstraat 35 
                
 26 januari   Passage, komt dr. Pool oogarts uit Delfzijl met als onderwerp:  
   oogaandoeningen. In het Hervormd Centrum om 19.45 uur.  
 
28 januari  Workshop Naaldvilten 
 
5 februari   Informatiepunt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 23 januari. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 14 januari. Het liefst per e-mail en anders op cd of usb-stick. 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten. 
 

Redactie: Erik Staal, Bedumerweg 31, Stedum, 0596 58 18 10, destedumer@gmail.com  
Eldert Ameling. Fotografie: Janna Bathoorn. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 

 

 


