
 

De Stedumer 
 

 
Februari 2015 

 



 2

 Kinderen Crangeborg en Bongerd planten bomen   
 
 

 
(foto: Menne Tillema) 
 

Woensdagmiddag 18 oktober zijn er door een aantal kinderen van de Bongerd en 
de Crangeborg twee bomen geplant in aanwezigheid van wethouder herstructure-
ring Pier Prins en bestuursleden van Dorpsbelangen. Eentje van de gemeente en 
eentje van het Duitse dorp Stedum, bij Hannover. Toen de Duitse Stedumers af-
gelopen jaar met Stedum de boer op “over” waren, hadden ze in een busje een 
verrassend cadeau, een wintereik van 3 meter. In Duitsland was dit de boom van 
het jaar 2014, Baum des Jahres, en daarmee kunnen we gemakkelijk het plant-
jaartal weer terugvinden of omgekeerd de soortnaam, Quercus petraea. De boom 
heet in het Duits Trauben-Eiche. Minder dan 5% van de eikenbomen in Nederland 
is wintereik. Tegenover deze boom staat nog een eik, het is niet dezelfde soort en 
deze is ook alweer wat groter. 
 

In 2016 zijn wij weer aan de beurt om een bezoekje af te leggen. De vorige keer 
deden we dat deels per fiets, in Oet Steem verband,en met enkele motoren en 
auto’s. En dan komt zo langzamerhand ook het 40-jarig bestaan in beeld, in 2018.  
 
 
 

 

Het gezicht van Stedum 
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een of meerdere Stedumer(s). De 
foto hoort bij de rubriek 'In de kijker', waarin Afie Nienhuis (het liefst nieuwe) bewoners van ons 
dorp elf vragen voorlegt. Deze maand staan Wouter en Ingrid van Wingerden met hun kinderen 
Febe (5 jaar) en Abel (1 jaar) op de voorplaat. De foto hebben zij zelf gemaakt, met de zelfont-
spanner op de camera. 
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(foto: stedum.com) 
 

We zullen goed op deze boom passen, want hij wordt gegarandeerd bij een te-
genbezoek op zijn groei beoordeeld. Uiteindelijk kan hij 25-30 meter hoog worden 
en een stamomtrek van 2 meter bereiken. Daar is de bank die erom toe staat nog 
niet op berekend, en het zal dan ook wel een poosje duren eer je in de schaduw 
zit. Een mooie plek om rustig een poosje van het uitzicht op de prachtige Bartho-
loméuskerk te genieten.  
 

Lies Oldenhof 
 

 

Fusietraject De Bongerd en cbs De Crangeborg   
 

Op initiatief van de gemeente loppersum  is het gesprek over een fusie van De 
Bongerd en De Crangeborg, na een time-out van enkele maanden, opnieuw in 
gang gezet. Momenteel wordt onder (proces)begeleiding van wethouder bé schol-
lema in een driepartijenoverleg bekeken of en hoe de fusie alsnog gerealiseerd 
kan worden.  
 

In het genoemde driepartijenoverleg  zitten: 
-  Dick Henderikse namens Marenland; 
-  Geert Meijer, namens Noordkwartier  
-  Lammie Kok, als directeur van De Bongerd; 
-  Jack Lubberman als interim-directeur van de cbs De Crangeborg; 
-  Jeroen Vermeer, namens de oudergeleding MR van De Bongerd; 
-  Arend Koenes, namens de oudergeleding MR CBS de Crangeborg.   
 

Dat het proces van de fusie opnieuw is opgestart is mede het gevolg van het una-
nieme standpunt van alle direct betrokkenen (o.a. Voltallig MR-en beide scholen, 
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directeuren De Bongerd en CBS de Crangeborg en directeuren van Marenland en 
Noordkwartier) dat er één samenwerkende school in Stedum zou moeten komen. 
Deze positieve intentie was voldoende voor de gemeente Loppersum, in de per-
soon van wethouder Bé Schollema, om als (onafhankelijke) procesbegeleider op 
te willen treden. 
 

Ondertussen is het driepartijenoverleg een aantal keren bij elkaar geweest. Hierbij 
is nader kennisgemaakt, op inhoud van gedachten gewisseld en wordt met name 
gekeken naar oplossingen van de 'knelpunten' (lees uitdagingen) die nog voorlig-
gen om daadwerkelijk tot één samenwerkende school in Stedum te komen. Na-
tuurlijk is dit geen eenvoudige opgave, maar vanuit de intentie dat alle direct be-
trokkenen zich er bewust van zijn dat er één samenwerkingsschool in stedum zou 
moeten komen, wordt er constructief overlegd en nagedacht over gedragen op-
lossingsrichtingen. 
 

Omdat wij als oudergeleding van de beide MR-en in het driepartijenoverleg in het 
bijzonder gefocust zijn op het belang van de ouders (en hiermee natuurlijk de kin-
deren) hebben we een enquête uitgevoerd. Dit om de (huidige) standpunten en 
gedachten van de ouders van de leerlingen van De Bongerd en CBS de Crange-
borg zo goed mogelijk mee te kunnen nemen in het driepartijenoverleg. Draagvlak 
van ouders is immers essentieel om het fusietraject te laten slagen.  
 

De enquête heeft een uitermate hoge respons gekregen (>80% van alle ouders 
hebben deelgenomen). 
 

Samengevat heeft de enquête de volgende uitkomsten opgeleverd: 
 

1. Het slagen van de fusie wordt door het overgrote deel van de ouders belangrijk 
tot zeer belangrijk gevonden. Gemiddeld 8,5, ruim 40% scoort een 10 (zeer be-
langrijk); 
 

2. De snelheid waarmee de fusie tot stand komt wordt minder belangrijk gevon-
den. De ouders van de Crangeborg vinden het dit wel wat belangrijker dan ouders 
van De Bongerd. Gemiddelde score met betrekking tot De snelheid is 6,3. 
 

3. Het behoud van de ‘eigen identiteit’ wordt als belangrijk ervaren, maar scoort 
minder hoog dan de meeste andere vragen. Het behoud van de identiteit van De 
Bongerd wordt  opmerkelijk genoeg belangrijker gevonden dan het behoud van de 
(christelijke) identiteit van de Crangeborg. Waarbij het alleen niet zo duidelijk is 
wat ouders van De Bongerd onder die identiteit verstaan.   
 

4. Het behoud van het onderwijsmodel wordt duidelijk verschillend gewaardeerd. 
Ouders van De Bongerd ervaren dit als zeer belangrijk, de hoogste score van alle 
gewogen vragen. Ouders van De Crangeborg vinden dit duidelijk minder belang-
rijk. 
 

5. Het behoud van het (eigen) bovenschools bestuur wordt door de ouders als 
minst belangrijk gewaardeerd van alle gewogen vragen. Dit aspect van de fusie 
leeft duidelijk minder onder ouders. 
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6. Het samengaan van de scholen op basis van gelijkwaardigheid wordt door ou-
ders van beide scholen als zeer belangrijk ervaren, gemiddeld 8,2. Gelijkwaardig-
heid wordt daarmee net zo belangrijk gevonden als het slagen van de fusie zelf. 
 

7. De realisatie van een nieuw schoolgebouw als uitkomst van een geslaagde fu-
sie wordt gezamenlijk als belangrijk ervaren,  met een iets hogere prioriteit onder 
crangeborg ouders. Een gewenste uitkomst, maar niet het allerbelangrijkste. 
 

8. Verreweg de meeste ouders zien geen reden om een andere school te over-
wegen. Sommige ouders van de bongerd overwegen voor een andere school te 
kiezen als het onderwijsmodel structureel verandert, of de nieuwe school een te 
christelijk karakter krijgt. Ook sommige Crangenborg ouders overweegt  te kiezen 
voor een andere school, waarbij de overgingen meer uiteenlopen. 
 

Samenvattend: als er één school komt op basis van gelijkwaardigheid met een 
goed onderwijsmodel en ruimte voor christelijke vorming, verwachten we niet dat 
er ouders zijn die vertrekken. Op de vraag wat ouders doen als de fusie niet 
slaagt, komt naar voren dat bongerd ouders dat minder erg vinden dan ouders 
van de crangenborg. Dit ondersteunt de resultaten van de gewogen vragen. 
 

Conclusie 
Alles overwegend, trekken wij de volgende conclusies uit de enquête: 
1. Een overgrote meerderheid wil dat de fusie slaagt. 
2. Dezelfde overgrote meerderheid wil dat dit gebeurt op gelijkwaardige basis. 
3. De ouderbetrokkenheid is groot, dit blijkt uit de hoge respons  80-90%, maar 
ook uit de hoeveelheid reacties op de open vragen en de inhoud daarvan. 
Het driepartijenoverleg zou er goed aan doen deze betrokkenheid in te zetten en 
te behouden. 
 

Uit de enquête komt verder een opdracht aan de schooldirecteuren naar voren om 
een onderwijsmodel te ontwerpen dat recht doet aan de waardering die ouders er 
aan geven.  
 

Naar onze stellige overtuiging zullen de resultaten van de enquete een belangrijke 
rol spelen in het verdere verloop van de fusiebesprekingen. Zodra er meer con-
creet nieuws over het verloop van de besprekingen in het driepartijenoverleg te 
melden is, zullen we jullie (als ouders/dorpsgenoten) daarover gezamenlijk  na-
tuurlijk weer informeren. 
 

Jeroen Vermeer en Arend Koenes 
MR-oudergeleding De Bongerd en CBS de Crangeborg 
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In de kijker 
 

 
 
In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze rubriek borduurt verder op de oude rubriek ‘nieuwe bewoner(s)’. 
Deze keer: Wouter en Ingrid van Wingerden met hun kinderen Febe (5 jaar) en 
Abel (1 jaar). 
 

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

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
Wouter heeft z’n jeugd doorgebracht in Hardinxveld en Ingrid in Hoogblokland. 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Wouter is predikant van de gemeente Stedum- Lellens-Wittewierum-Ten Post en 
Ingrid werkte als psycholoog bij de ouderenzorg. 
 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Wouter houdt van lezen en fietsen op zijn racefiets en Ingrid houdt van volleybal-
len, lezen en gaat naar een cursus Gronings. 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
We gaan graag met de tent kamperen in een mooi natuurgebied. 
Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland? 
Kinderen, familie en vrienden. 
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Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen? 
Doordat Wouter als predikant in Stedum is beroepen. 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe? 
Ja, Ingrid gaat naar een volleybalvereniging. 
 

Wat is jullie favoriet boek/film en waarom moeten alle inwoners van Stedum 
dit boek of deze film zien? 
Wouter: “Enige tijd geleden las ik de “De overgave” van Arthur Japin, een aangrij-
pend geschreven roman.” Ingrid: “deze week las ik van dezelfde schrijver een an-
dere roman. Bijzonder hoe Japin zonder grote woorden emoties weet te raken en 
je aan het denken zet.” 
 

Wat vind je naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
Het vennetje in het Stedumerbos. 
 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige nieuwe bewoner: als je één 
ding in stedum terug zou willen laten komen, wat kiezen jullie dan? 1. Een 
kroeg, 2. Een winkel 3 ... 
We missen weinig faciliteiten. Ook in Hoogblokland was er wat dat betreft niets, 
maar een zwembad zou leuk zijn, die hadden we daar dan weer wel. 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
Wie zou jij graag willen ontmoeten? 
 

Afie Nienhuis 
 
 

    

Redacteuren gezocht 
 

Vind je het leuk om te schrijven? Ben je nieuwsgierig en wil je altijd de achter-
gronden bij het nieuws weten? Dan is als vrijwilliger werken voor De Stedumer  
wat voor jou.  
 

Op dit moment heeft De Stedumer geen onafhankelijke nieuwsredacteuren. Dat 
betekent dat er een enkele keer nieuws 'blijft liggen'. Het is de bedoeling dat de 
redacteur (of redacteuren) deze gaten opvullen. Hoe? Dat kan bijvoorbeeld in de 
vorm van een achtergrondartikel waarvoor je diverse mensen interviewt. Maar 
misschien is een sfeerverslag meer op zijn plaats. Soms is het een eenmalig ver-
haal, soms maakt je artikel deel uit van een serie. Het mooie is dus: niets staat 
nog vast. Jij kunt hierover meedenken. 
 

Voordat je daadwerkelijk begint, krijg je een introductiecursus: schrijven voor De 
Stedumer. Je krijgt enkele basisprincipes uitgelegd voor journalistiek schrijven in 
het algemeen en het schrijven voor De Stedumer in het bijzonder. 
Heb je zin om deel uit te maken van de redactie, meld je dan aan bij Erik Staal; 
destedumer@gmail.com of 0596 58 18 10.  
 

Erik Staal 
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Werkgroep Stedum Energie Neutraal 
 

In de najaarsvergadering 2014 van dorpsbelangen werd een presentatie gegeven 
met als pakkende titel ‘Stedum in 10 jaar tijd energieneutraal’ . 
Stedum binnen 10 jaar energie neutraal zonder verhoging van de woonkosten, dat  
is de doelstelling. Wij kunnen dat realiseren als vele en liefst alle dorpsgenoten 
meedoen. Want dan zijn de kosten aanzienlijk lager dan wanneer we ieder het zelf 
gaan doen. Bovendien kunnen we juist hier in Stedum een dubbele slag maken, 
omdat de huizen dan meteen aardbeving bestendig gemaakt kunnen worden. 
Daarmee vangen we twee vliegen in een klap. 
De dorpsvereniging heeft een projectgroep ingesteld die samen met de stichting 
samen energie neutraal een plan gaat opstellen hoe dit te doen. Dat plan is een 
blauwdruk wat het beste is voor de verschillende soorten huizen in het dorp, wat 
het beste gemeenschappelijk gedaan kan worden, wat het beste ieder voor zich 
kan doen.  
 

Een mooi voorbeeld is hoe we de rijtjeshuizen uit de jaren '50, '60 en '70 energie-
neutraal kunnen maken. Voor ongeveer 35.000 - 38.000 euro (inclusief BTW) krij-
gen de huizen in een rijtje een extra buitenschil en zonnepanelen op het dak, 
waardoor de bewoners geen energielasten meer hebben. De totale woonlasten 
gaan dan ongeveer 25 euro per maand naar beneden! En de woningen krijgen 
ook nog eens veel meer comfort, want het tocht niet meer en het is lekker warm in 
het hele huis!  En de huizen gaan 30 jaar langer mee dan wanneer we dat niet 
zouden doen. Dus het is voordelig voor iedereen, huurder, eigenaar en woning-
corporatie!  Zeker wanneer de huizen meteen aardbeving bestendig worden ge-
maakt. 
 

Het plan willen we binnen een half jaar maken en ook zorgen voor de financiering.  
Wij steken ons licht ook op bij andere dorpen die hier al verder mee zijn om te le-
ren van hun ervaringen. Enkele verhalen uit de praktijk die wij tegenkomen, zijn 
zondermeer positief. 
In Nieuwolda zijn er vergevorderde plannen om dit voor 30 huurwoningen te gaan 
doen. Dus als het goed is kunnen we over enige tijd daar zien hoe het gaat wor-
den en hoe prettig de bewoners het vinden! 
 

Ook is het positief om te kunnen melden dat de werkgroep inmiddels is uitgebreid 
met enkele nieuwe leden. De leden van de werkgroep zijn Bernard Baerends, Els 
Bauweleers, Mark Dijkstra, Jack Eefting, Jan van Heerde, Dirk van Impe, Jeroen 
Vermeer, Lorette Verment, Fransje van Weerden. Meer nieuwe leden blijven ui-
teraard van harte welkom! 
 

Binnenkort kunnen alle huishoudens in Stedum  in de brievenbus een brief van 
ons verwachten met verdere informatie. Daar zal dan tevens een enquête formu-
lier bijzitten. Wij hopen dat iedereen die enquête wil invullen, want daarmee krij-
gen wij de noodzakelijke gegevens voor de genoemde blauwdruk.  
 

Dirk van Impe 
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ONA presenteert: Stedum van de kaart? 
 

Door improvisatie ontstaan wordt ons dorp met een vette knipoog in de spotlights 
gezet. Mede tot stand gebracht door bekende en minder bekende dorpsgenoten. 
 

De voorstellingen worden gehouden op 26 en 27 maart in het Hervormd Centrum.  
De avonden beginnen om 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 9 maart bij 
het Snuusterhoukje. U kunt hier terecht op woensdag en donderdag van 9.00 tot 
17.00 uur. Ook kunt u kaarten kopen bij Annet Hofman, Molenstraat 14, (0596) 55 
18 63  a.t.hofman@kpnmail.nl 
Kinderen tot 12 jaar betalen € 2,50. Vanaf 12 jaar kosten de kaarten € 5,= per 
persoon. Indien nog voorradig, zijn er kaarten te koop aan de zaal, maar op = op! 
 

Agaath Vriezema 
 

 

De jungle in tijdens de speelweek 
 

 
 

Ook dit jaar komt er weer een speelweek. In de laatste week van de zomervakan-
tie (10 t/m 13 augustus) kunnen de kinderen van Stedum zich ouderwets uitleven. 
 

Het thema van dit jaar is al bekend: we gaan op jungletocht! Misschien komen we 
wel gorilla’s tegen of grote tijgers. Of misschien lopen Tarzan en Baloe de beer 
daar wel rond. Kortom, het belooft weer een spannende week te worden. 
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Noteer de week alvast in je agenda. Er zijn weer veel vrijwilligers en dagcoördina-
toren nodig. In de volgende Stedumer en op stedum.com lees je binnenkort meer 
over  de voorbereiding van de speelweek. 
Heb je vragen of ideeën voor de invulling, laat het ons weten (Diny Smit, Tamara 
Werkman, Catharina Reker, Patty Titus, Ingrid Meijer) via speelweekste-
dum@gmail.com. 
 

Ingrid Meijer 
 

 

Verslag informatiepunt  
 

Op donderdag 5 februari hadden we voor het eerst in het nieuwe jaar een bijeen-
komst van het informatiepunt in het Hervormd Centrum. Er waren 37 personen 
aanwezig. Omdat Sieta wat later kwam, heette Ada Hovius ons van harte welkom 
en in het bijzonder Karel Zuiderveld. Hij vertelde over Zorgzaam Stedum. Zoals 
altijd begonnen we met een kopje koffie/thee, waarna Karel het woord nam.  
 

Doordat er veel voorzieningen in het dorp verdwenen zijn, hebben een aantal 
mensen van verschillende verenigingen/kerken het initiatief genomen om tege-
moet te komen aan de behoeften hiervoor.  
Wat is Zorgzaam Stedum? Zorgzaam Stedum is er voor alle Stedumers, jong of 
oud, die hulp nodig hebben voor hun leefsituatie. Het gaat om hulp die niet via de 
reguliere zorg verstrekt wordt. Wanneer u (tijdelijk) zelf niet in staat bent bepaalde 
activiteiten in en om het huis te verrichten, of als u zorgvervoer nodig hebt, hoopt 
zorgzaam stedum u een oplossing te kunnen bieden. 
Zorgzaam Stedum beschikt over zestig vrijwilligers en drie coördinatoren, Ida 
Rijskamp, Hommo Smit en Anja Vlaskamp. De hulp is gratis, maar kosten voor 
vervoer of eventuele materiaalkosten moeten wel worden vergoed. 
 

Wat doet Zorgzaam Stedum? 
Vervoer en begeleiding naar arts of ziekenhuis; medicijnen halen en boodschap-
pen doen; bibliotheekboeken ruilen en eventueel voorlezen; 
klein klusjes in huis en tuin; licht huishoudelijke hulp; eten koken en ondersteuning 
mantelzorg. Andersoortige behoefte aan hulp kunt u ook bij ons indienen, zoals 
wanneer u wilt dat een vrijwilliger u een bezoekje brengt, om de eenzaamheid te 
doorbreken. 
 

Hulpmiddelen te leen 
Elleboogkrukken, rollators, rolstoelen, opvouwbare douchstoelen, wigkussen, 
draaiplateau, grijpstokken, toiletstoel. Al deze artikelen zijn gratis te leen.  
 

Karel vertelde dat veel gebruik wordt gemaakt van de hulpmiddelen, maar naar 
hulp van een vrijwilliger wordt nog weinig gevraagd. In het algemeen vindt men 
het moeilijk te vragen en te accepteren dat je gezondheid verslechterd. Zorgzaam 
stedum wil geen bemoeizorg zijn. Maar door de bezuinigingen van de wmo wordt 
er misschien in de toekomst meer gebruik van gemaakt. 
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Na de pauze kon men nog vragen stellen, waarna sieta karel bedankte voor de 
informatieve middag. Hij ging met een notenkoek en een zak engels drop naar 
huis. Sieta wenste ons daarna wel thuis.  
De volgende informatiepunt is op donderdag 5 maart.  
 

Voor meer informatie: www.zorgzaamstedum.nl, 06 - 12 49 44 22 (bereikbaar op 
maandag, woensdag en vrijdag van 9:00 tot 10:30 uur). Hulpmiddelen: 06 - 12 49 
44 66 (op werkdagen tussen 9:00 en 18:00 uur). In noodgevallen kunt u ook op 
andere tijden proberen te bellen. 
 

Afie Nienhuis 
 

 

Haken voor pasen 
 

Maart de maand dat de lucht stralend blauw kan 
zijn en de tuin lokt. Maar ook een maand waarin 
een gure wind om je oren waait en je nog graag 
binnen bent, in de warmte. Om dan toch al bezig 
te zijn met de lente kun je op woensdagmiddag 
18 maart haken in zorgbuurderij De Heemen. 
Haken voor pasen. Onder deskundige leiding 
kun je van alles maken voor de paastak. Ook 
voor kinderen en beginners. Een paasei haken is 
niet moeilijk. 
 

Waar: Zorgbuurderij De Heemen, Bedumerweg 
43. Opgave bij: Margreet Wiersema,  
06-36 07 48 97 of info@deheemen.nl 
Kosten: kleine bijdrage voor thee/limonade. 
 

Mannie Hovenkamp 
 

 
 

 

Veurjoar in de kop 
 

Ja, ja, zo krijg ik m’n stukjes over Jehova Nissi wel vol. Met rectificaties, bedoel ik. 
Tot mijn grote schande heb ik in de vorige Stedumer maar liefst drie (DRIE!) foute 
dingen geschreven. De allerergste - die had u er waarschijnlijk zelf al uitgehaald - 
stond in het begin. Ik was aan het vooruitkijken naar het voorjaar en vertelde: ‘Dat 
begint, zoals bekend, op 21 maart. En precies op die zaterdag 21 maart is het 
Voorjaarsconcert in de Hippolytuskerk, waar wij zoals ieder jaar aan meedoen.’ 
Tenminste één lezer kon zijn ogen niet geloven en las de zin met ontzetting hard-
op voor aan zijn vrouw. Helaas, het stond er echt. Maar u snapte het al, het Voor-
jaarsconcert op 21 maart is natuurlijk in de Bartholomeuskerk, gelegen aan het 
Stedumer dorpsplein, dat plein met die bomen en die ronde bankjes. ‘Morning has 
broken’ is het thema, dat klopt in ieder geval wel en ook dat u allen van harte uit-
genodigd bent. 
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Verder naar de volgende blunder: behalve dat Vocaal Ensemble Stedum en Ex-
celsior uit Westeremden zullen optreden, werd u medegedeeld dat uit Ten Boer 
Con Amore zou komen zingen. Ook een mooie naam, maar dit mannenkoor , dat 
al jaren meedoet aan het Voorjaarsconcert, heet natuurlijk Canta Libre! 
En last, but not least, onze kleine cornettiste Esmée Koning is niet negen, maar al 
tien jaar oud.  
Dat krijg je, als je het veurjoar in de kop hebt. Maar nu is alles weer opgeruimd en 
helder. Nog even voor de duidelijkheid: Het Voorjaarsconcert is een feest van 
zeer afwisselende orkest- en koormuziek. Het begint om acht uur en is gratis. Na 
het concert is er gelegenheid om met koffie, thee en fris nog gezellig wat na te 
praten. 
En u weet het hè? Op de zaterdag na Pasen, op 11 april, geven wij ook nog ons 
bijzondere concert samen met de Groninger zanger  Erwin de Vries. Echt iets om 
nu al op uw kalender te schrijven. En mocht een en ander u misschien wat te lang 
duren, dan nog een laatste tip: zet weer eens die CD op – of vindt hem op You-
Tube – met dat prachtige lied van die andere Groninger zanger, Ede Staal: ‘Het 
zel weer veurjoar worden’. 
 

Fenneke Colstee 
cmv jehova Nissi 
 

 

Uitnodiging Afrikaanse markt  
 

Op vrijdag 6 maart is in het Trefpunt van 17.00 uur tot 21.00 uur een Afrikaanse 
benifietmarkt. 
Stichting Help Afrika spant zich al 18 jaren in om de leefomstandigheden van di-
verse bewoners in Kenia te verbeteren. De projecten die hiervoor zijn opgezet, 
hebben betrekking op educatie, gezondheids- en voedingsleer en vluchtelingen-
werk.  
 

Natuurlijk maken we er een leuke avond van met veel beelden en verhalen maar 
ook lekker eten en veel gezelligheid in afrikaanse sferen. We hebben onder ande-
re een tombola, een leuke quiz, kraampjes, producten uit Kenia en een optreden 
van dansgroep “so what”. En natuurlijk: de volledige opbrengst van deze markt 
gaat naar de projecten! 
 

Brenda Tillema 
prteam@helpafrika.nl 
 

 

Uitvaartvereniging Stedum 
 

Uitnodiging jaarvergadering, dinsdag 10 maart 2015 in café “Het oude Raedthuys” 
om 20.00 uur. 
 

Agenda 
1.opening 
2.notulen 
3.ingekomen stukken/mededelingen 
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4.gedenken overledenen 2014 
5.verslag kasnazieners en benoeming kasnaziener 
6.verslag penningmeester 
 -bespreking actuariële reserve 
7.voorstel bestuur:  
 - wijziging personeel 
 - definitieve vaststelling lidmaatschapskaart 
8.rondvraag 
9.sluiting 
 

Peter Tillema 
Het bestuur 
 

 

NL-doet in Steem 
 

In mei gaan we met de dorpstuin en het lokale bedrijfsleven een nieuwe schuur 
bouwen met  zoveel mogelijke natuurlijke materialen zoals, hout, hennepbeton en 
leem. Kortom leem in Steem. 
 

Om de plek geschikt te maken moet er nog veel gebeuren. Zo moet een deel van 
de dierenweide verplaatst en opgeknapt worden, het oude schuurtje afgebroken, 
nieuwe afrastering geplaatst, struiken verwijderd en het terrein geëgaliseerd.  
Wij zoeken nog vrijwilligers om mee te helpen. Daarom doen wij mee met NL-doet 
op zaterdag 21 maart van 9.00 uur tot 13.00 uur. 
 

Heb je zin om mee te helpen, meld je dan aan op de site www.nldoet.nl  of stuur 
een mailtje naar buur@deheemen.nl. Tussendoor tijdens het nuttigen van een kop 
koffie, thee of soep zullen wij informatie geven over de bouwwijze en de materia-
len van de nieuwe schuur. Iedereen is van harte welkom. 
 

Dirk van Impe 
 

 

Subsidie-aanvragen G.E.D. Reindersstichting 
 

De subsidie is bedoeld voor verenigingen, clubs of groepen die op sportief, cultu-
reel of sociaal gebied actief zijn in de dorpen Stedum en Westeremden. Ook 
eenmalige projecten komen in aanmerking steun.  
Denk om 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 
 
Naast de aanvraag moet een financieel verslag worden ingeleverd: 
- 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. 
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Uw aanvraag dient vóór 1 maart binnen te zijn bij de administrateur: 
Jan Krottje, Lellensterweg 30, 9921 TB Stedum, reindersstichting@gmail.com. 
Voor eventuele vragen kunt u bellen, (0596) 55 14 82 of 06 – 13 28 79 98. 
 

Jan Krottje 
 

 
 

sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp 
 

 

 

Tennisvereniging de bosbaan zoekt nieuwe leden! 
 

Onze tennisbanen lagen altijd al op een mooie plek, met rondom bomen, de ijs-
baan en het weidse uitzicht richting lellens. Maar ons clubgebouw dat we deelden 
met de ijsclub en scouting stak daar langzaamaan wat treurig bij af. En bij harde 
westenwind waaiden de ballen nogal eens buiten de lijnen. Wat een prachtige op-
lossing staat er inmiddels naast de baan! Met moarstee hebben we een schitte-
rend nieuw clubhuis, waar we graag met zoveel mogelijk leden gebruik van willen 
maken. De banen worden eind maart van een nieuw laagje gravel voorzien en 
daarna kunnen we weer buiten van start. 
 

In april beginnen de lessen, en nieuwe leden zijn altijd welkom! Op dinsdag en 
woensdagavond brengen frenk abrahams en willem kloos je de fijne kneepjes of 
de eerste stappen van het tennis bij. Enthousiast, en met oog voor wat iedere 
speler zou kunnen bereiken. Voor jong en oud(er), beginners en gevorderden. 
Aanmelden voor de tennislessen kan bij trix leegte, trix.leegte@hetnet.nl  (0596) 
55 15 92. 
 

Voor de basisschooljeugd (7+) is er op 17 maart in de gymzaal een open tennis-
les, ook als je niet van plan bent lid te worden van de tennisclub mag je gerust 
meedoen met die les, de tennisleraren nemen voldoende rackets en ballen mee. 
Het is van 4 tot 5 uur. Aanmelden is niet verplicht maar wel fijn: janne-
ke@lighthunter.nl 
 

Janneke Aue 
 

 

Zwemtaxi dankzij zorgzaam stedum! 
 

Familiezwemmen is een Stedumer zwemuur zaterdags van 17.15-18.15 uur in 
Bedum. Soms willen de kinderen wel naar familiezwemmen maar hebben de ou-
ders geen tijd. Daar hebben wij het volgende op gevonden: dankzij Zorgzaam 
Stedum hebben we chauffeurs op afroep! 
 

Voor  slechts 1 euro! 
De chauffeurs krijgen een standaard onkostenvergoeding per kilometer dus de 
kosten zijn 1 euro per kind voor vervoer. Zwemmen & taxi komt dan op 4 euro p.p. 
 

Aanmelden 
Het is wel belangrijk om je per keer op te geven! Liefst voor vrijdagavond, zodat 
we nog tijd hebben om chauffeurs te ‘boeken’. 
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Data zaterdag 7,14,21, 28 maart. 
 

We hebben naam, het adres en telefoonnummer nodig. 
Aanmelden kan via: marielemijnlieff@planet.nl 
 

Mariele Mijnlieff 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

De geheime vijver 
 

Eén van de merkwaardigste dingen die ik in Stedum meemaakte en daarmee ook 
een van de aardigste dingen, wil ik u toch eens vertellen. Het betreft een gebeur-
tenis uit 2008, of een jaar eerder. Uit de tijd dat er hier nog viswedstrijden werden 
gehouden voor de jeugd. Wedstrijden waar mensen zoals bijvoorbeeld wijlen 
Wiebe Slager, Gert Hovenga, Tjeerd Burgstra, ikzelf, en anderen, de jonge hen-
gelaars advies gaven. Waar wij 's avonds de gevangen vis van de jonge henge-
laars aanpakten, of van de haak haalden. Waar wij de vis op de meetlat legden en 
de lengte van de vis noteerden waarna de vis weer zijn vrijheid kreeg.  
De gebeurtenis vond plaats na afloop van één van deze wedstrijden. Het was al 
avond. Ik werd aangesproken door een dorpsgenoot met het verzoek even te ko-
men kijken naar een bijzondere vis. Ik liep met de man mee naar zijn huis. On-
derweg vertelde hij mij dat de vis in een geheime vijver zwom. Of ik deze plek ge-
heim wilde houden. Ook hoorde ik van de man, dat deze vis zijn kop boven het 
water uitstak, als zijn vrouw bij de vijver zat. Het was net of de vis haar kende. 
Achter zijn woning ging het snel. Voor mijn gevoel ergens tussen een boompje en 
een struikje bereikten wij op een gegeven moment de vijver. Dat hier een vijver 
zat, had ik niet kunnen vermoeden. Wat hadden ze die mooi aangelegd! 
Het vreemde van het gehele geval was, dat ik later bij het bestuderen van meer-
der luchtfoto's van ons dorp deze vijver niet heb kunnen vinden. De struikjes, 
boompjes en coniferen hielden de vijver ook van bovenaf verborgen. 
Wij gingen op onze hurken naast de vijver zitten. "De vraag is nu om wat voor een 
vis het gaat," zei de man, "jij weet dat wel. Laten wij eens kijken of de vis zich laat 
zien." 
Wij keken. Al gauw zag ik het kopje boven water komen. De vis keek ons recht 
aan. Zoiets, als aangekeken worden door een vis, had ik bij het viswater wel eens 
een enkele keer meegemaakt. Weer kwam het kopje boven en zagen wij het visje 
naar ons kijken. Gedurende de tijd dat wij bij de vijver zaten kwam het visje re-
gelmatig  met het kopje boven water. 
"Het is een kolblei," zei ik, "een blei... Maar geen grote. Ik denk eentje van rond de 
twintig centimeter. Dan hebben ze de maat. Zo noemen ze dat. Vijftien centimeter 
moeten ze zijn om de maat te hebben ... In Groningen zeggen wij geen kolblei te-
gen deze vissoort, hier noemen wij zo'n vis een platter." 
Ineens zag ik nog een paar kopjes boven water komen. Het waren watersalaman-
ders waarvan de mannetjes rode buiken hadden. Dit was leuk om te zien. Ik be-
studeerde de plek om mij heen en maakte een compliment: wat een mirakels 
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mooi plekje! Echt een plaats om eens een uurtje tot rust te komen, waar je ge-
dachteloos naar het water, het visje en de salamanders kon kijken  
Wat deze vijver betreft, dit was dus een geheime vijver. En behalve dat het een 
mooie plek was, gaf het woord geheim de vijver nog meer gewicht. 
 

Eldert Ameling  
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen" 
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 
5 maart   Informatiepunt in het Hervormd Centrum van 14.00 - 16.00 uur. 
   Onderwerp: visio te Haren ondersteunt blinden en slechtzienden. 
   Iedereen van harte welkom. 
 
 

6 maart    Afrikaanse benifietmarkt in Het Trefpunt van 17.00 tot 21.00 uur 
 

7 maart    Familiezwemmen van 17.15-18.15 uur in Bedum  
   (ook: 14, 21, 28 maart) 
 

10 maart   Jaarvergadering Uitvaartvereniging Stedum in café “Het oude  
   Raedthuys” om 20.00 uur 
 

17 maart   Open tennisles voor de basisschooljeugd (7+) in de gymzaal van 
   16.00 tot 17.00 uur. 
 
17 maart    Vrouwenraad Stedum in het Hervormd Centrum om 14.00 uur. 
   Deze middag zal voor ons optreden Adriana Westra met liedjes 
   uit de ''oude doos''. Via een diapresentatie met foto's en lied- 
   teksten neemt zij u mee naar ''die goeie ouwe tijd''. 
 
18 maart   Haken in zorgbuurderij De Heemen 
 

21 maart   NL-doet van 9.00 uur tot 13.00 uur 
 
21 maart    Voorjaarsconcert Jehova Nissi, Bartholomeuskerk, 20.00 uur 
 
26 en 27 maart ONA presenteert: Stedum van de kaart? In het Hervormd  
   Centrum om 20.00 uur. 
 
 
 

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 27 maart. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 18 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: Janna Bathoorn. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 

 


