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Terugblik van de Oranjevereniging 
 

De koningsdag 27 april start met de aubade en de vossenjacht door het dorp voor 
de kinderen van de basisscholen. Elf groepjes deden mee en aan het eind was er 
een ijsje. De middag was er een familie fietstocht uitgestippeld waar helaas maar 
twaalf personen aan deelnamen. De route ging via Kardinge en terug naar Ste-
dum ongeveer 30 kilometer. Toneelgroep Vondel uit Uithuizen speelde ‘s avonds 
voor ons het blijspel. Wat een pech,geld weg. Na een tombola sloot de voorzitster 
de feestdag af en wenste ieder wel thuis. 
 

4 mei Dodenherdenking 
Om 19.00uur was er een korte samenkomst in de Hervormde Kerk. Bert-Jan Zij-
lema bespeelde het orgel en namens de Gemeente Loppersum sprak de heer 
Huizing. Het thema was dit jaar: Wie de ogen sluit voor het verleden is blind voor 
de toekomst. Eva en Carlijn lazen een gedicht. Sietse van de Ree en Kirsten Cock 
zongen twee mooie liederen. Bij het verlaten van de kerk werden door scouting de 
Struners witte rozen uitgereikt. De muziekvereniging Jehova Nissi liep op gepaste 
wijze naar het monument waar door de volgende personen kransen en bloemen 
werden gelegd: 
Namens de Gemeente Loppersum. De heer Huizing en scouting Aniek van Dij-
ken. Namens de Vereniging van Dorpsbelangen de heer H. Smit en De heer F. 
Smit. Namens de gezamenlijke Kerken mevrouw G. Kruidhof en mevrouw J. Bul-
thuis. Namens Vluchtelingen de heer en mevrouw Kamminga. Namens de Oran-
jevereniging Martijn Berends en zijn zoon Jaap. 
Jarvid Timmer las een gedicht van 4 mei voor. 
De meegebrachte rozen vormen in de 4 manden een prachtig bloemstuk voor het 
thema Wie de ogen sluit voor het verleden is blind voor de toekomst. Op gepaste 
wijze liepen we terug naar het Hervormd Centrum voor een kopje koffie. Ruim 185 
mensen namen deel aan deze herdenking. 
 
5 mei Praalwagen optocht 
Prachtig weer was het om 7.00 uur toen we met elkaar het terrein klaar maakten: 
tenten, een vrachtwagen als podium, tafels en stoelen, stropakken en dergelijke. 
Tegen 11.00 uur waren we klaar en vertrok het bestuur naar het hervormd cen-
trum waar inmiddels onze jury was gearriveerd. Ook de verkeersregelaars waren 
terug van hun route door het dorp en kregen uitleg over de portofoons. Na een 
hapje met elkaar te hebben gegeten vertrokken de verkeersregelaars naar hun 
post. Het oprijden van de wagens was om 13.00uur waarna de jurering volgde. De 
 
 

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 : Roelof en Catharina van der Wal en dochter Kyrah (fo-
to: Janna Bathoorn). 
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De winnende wagen van de Weemweg       (foto: stedum.com) 
 
start was om 14.00uur. Met bromsnor als routeman voorop en de malletband van 
muziekvereniging Concordia uit Middelstum erachter was een prachtig gezicht 
daarachter kwamen de praalwagens. Elf straten hadden zich opgegeven voor het 
evenement, ertussen de vrachtwagen van familie Rijskamp met de muziekvereni-
ging Jehova Nissi erop, vrolijke klanken hoorde je ook op praalwagens van Ede 
Staal en Steemer volkslied. Met bijna een rondje te hebben gereden begon het 
toch te hozen en te onweren. verschrikkelijk de kinderen werden drijfnat, we heb-
ben onmiddellijk anderhalf uur pauze ingelast in de hoop, dat het droog zou zijn  
en dat iedereen terug zou komen. En dat is waar een klein dorp groot in is. Alles 
kwam terug- alles was droog en nu ging niet de malletband die ook kletsnat waren 
voorop maar de wagen van de vriendengroep Hooghoudt de muziek mocht iets 
harder en alle wagens gingen opnieuw door het dorp. Sommige wagens waren zo 
erg doordrenkt dat op de straat de kleuren achterbleven van het crêpepapier maar 
allemaal blije gezichten en maar zwaaien. Geweldig applaus voor de wagens. 
Ook de jury genoot van dit tafereel en hadden de prijzen al kunnen vaststellen. 
 

De prijzen 
11e prijs Molenstraat met van alles en 65.66punten. 10e prijs Lellensterweg met 
F.C. Groningen en71.00 punten. 9e prijs Borglanden met Er gaat niets boven 
Groningen en 73.83punten. 8e prijs Vriendengroep met Hooghoudt en 74.83 pun-
ten. 7e prijs Stationsweg met Verrassend Groningen en 75.00punten. 6e prijs 
Lopsterweg met een Enkeltje Groningen-Delfzijl en 75.66punten. 5e prijs Hoofd-
straat met Mien toentje en 79.50 punten. 4e prijs Weersterweg met Windmolens-
Aardgas en Energie en 80.33 punten. 3e prijs Borgweg met Hete Luchtballon en  
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81.33punten. 2e prijs Bedumerweg met Google en 84.16 punten. 1e prijs 
Weemweg met GADO en 86.33 punten. 
Zorgzaam Stedum bestaande uit Hilly Edens en Jurjen Schaap kregen ieder 70 
punten. Prachtig mooi. Tot 21.00 uur was het erg gezellig op de dorpsterlanden. 
Wij als Oranjevereniging hopen dat  alle straten over 5 jaar opnieuw  aan de start 
zullen verschijnen. 
Wij willen iedereen bedanken die ons hebben geholpen want zonder jullie kunnen 
we deze dagen niet organiseren. 
 

Coby Nienhuis 
 

 

Verhaal van een praalwagen 
 

Bevrijdingsdag 2015. Heel wat authentieke oude trekkers zijn van stal gehaald om 
de praalwagens stijlvol en sierlijk door het dorp te laten glijden. Ik zie twee blauwe 
Fordson Dextra’s, een Falcon Brdidgestone, een McCornick-Deering WD6 Stan-
dard, een Lanz, een Steyr, een John Deere 5055, een International 733 en meer. 
Twee muziekonderdelen vrolijken de optocht op; de Malletband Concordia uit 
Middelstum en Jehova Nissi vanaf de vrachtwagentrailer ‘er gaat niets boven mu-
ziek’. Prachtig, deze optocht kan niet meer stuk, ondanks dreigend weer met een 
code geel alarm. 
 

 
(foto: stedum.com) 

Daar komen ze. Eerst politieagent Anjo met een snerpend fluitje. De zesde 
praalwagen in rij is die van de Lopsterweg. De trekker van BasPier, een uit de  
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 jaren tachtig stammende Fort 
3610, zit grotendeels verscholen 
onder de Martinitoren. De blauwe 
Ford met een karretje en een plat-
te wagen wordt bestuurd door 
Leon. Het hagelwitte ‘Peerd’ met 
afwisselend Sander Hofman en 
Marloes Werkman  als levende 
Loeksen staat stevig verankerd - 
hij lijkt aardig aardbeving besten-
dig - op de eerste wagen, de 
roodwitte Arriva trein gevuld met 
Lopsterweg kids/passagiers volgt 
op de tweede wagen, waar we 
achterop het mooiste hotel van 
Nederland, het Eemshotel, zien. 
Met de grote Groninger vlag op 

de achterkant rijdt daarna het geheel het beeld uit.  
 

Een fraai stukje Lopsterweg samenwerking rijdt door de Stedumer straten en op 
die manier  toont onze straat tot veel meer in staat te zijn dan de beroemde Lop-
sterweg feesten…  
 

 
(foto: stedum.com) 

 

(foto: Frederiek Reiners) 
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(foto: stedum.com) 

Er is hard aan gewerkt. Allereerst overleg over het idee om enkele highlights van 
Stad en Ommeland op de wagen te plaatsen. Er gaat niets boven Groningen 
wordt zo symbolisch uitgevoerd. Besloten wordt de Martinitoren, het Peerd van 
Ome Loeks, een rood witte Arriva trein en het Eemshotel op de wagen te gaan 
verbeelden. De kinderen moeten natuurlijk een prominent plekje in het geheel 
hebben en worden in de trein gedacht. 
 

Daarna volgt het schetsen, de vormgeving, en het bouwen van de verschillende 
delen. De vrijwilligers houden onderling veelvuldig en doelmatig contact via een 
speciale Lopsterweg  App( dit is een klein communicatie programma, dat op de 
smartphone geïnstalleerd is) die de vrijwilligers  dagelijks met velerlei berichten 
verblijdt. 
“ -Kom jij ook vanavond? - Of, wie haalt nog rode verf voor de trein? - Het peerd 
dreigt in te zakken, wie weet een oplossing? - Straks wel meehelpen hoor, anders 
redden we het niet.” 
 

Vele avonden wordt er hard gewerkt met vaak na afloop voor de liefhebbers een 
biertje of ander drankje in de keuken van Wim en Ineke van Zanten, bij wie in hun 
schuur het meeste  gebouwd wordt. Natasja en Erik bouwen thuis in hun schuur 
ondertussen gestaag aan het onderdeel Eemshotel en vlag. 
Op dinsdag 5 mei in de ochtend is er veel beweging aan de Lopsterweg. De laat-
ste loodjes die niet zo zwaar meer wegen moeten gedaan. Peter Weerts fietst met 
bezem en blik nog naar de wagen; goed gezien. Ook aanvegen hoort er bij. Te-
gen half een staat het geheel op de uitrit bij van Zanten. Trots kijken de bouwers 
naar hun praalwagen en controleren alles een laatste maal. 
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Om één uur met de wagen naar de startplaats aan de Hilmaarweg voor de jury-
beoordeling. Om twee uur zet de optocht zich in beweging volgens een vooraf 
vastgelegde route. Over de Sien Jensemahörn via de Lopsterweg richting Hoofd-
straat. In de trein zwaait Natasja met de kinderen de omstanders toe. Henk Bans-
bergen loopt op de stoep met de wagen mee en controleert met spiedend oog 
steeds de constructie en technische details. 
Al voor half drie valt er een eerste fikse bui met onweer. Na half drie vraag je je af 
of dit pokkenweer nog stopt. Om drie uur is het droog, maar  in de lucht klinkt zo 
nu en dan gerommel van een onweer. Het weer blijf donker dreigen. Kwart over 
drie wat onduidelijke donderslagen en een nieuwe bui, extra vervelend door een 
opgestoken wind. Ik blijf binnen en ga niet met mijn fiets de optocht in het dorp 
bekijken. 
Op Stedum.com lees ik nu – het loopt tegen half vier – dat de optocht inmiddels is 
stilgelegd en volgens plan om half vijf hervat zal worden. De praalwagens staan 
op de Hilmaarweg opgesteld. 
 

De Loeksen, Sander en Marloes lopen nu met moeder Tamara over de Lopster-
weg in de stromende regen, kletsnat in hun nu fletse witte outfits, bibberend naar 
huis. Waar is de praalwagen, de trots van de straat? Hoe zou het met de andere 
wagens zijn? De optocht lijkt verder te verdwijnen in het code geel rotweer. 
Tegen vier uur keert het licht terug, en groeit de hoop op voortzetting van de op-
tocht. Om half vijf krijgt de optocht groen licht met een ingekorte route. De wagen 
heeft de regen getrotseerd en al gauw is de sfeer op de wagen weer prima en rijdt 
fleurig door het dorp. Henk Bansbergen heeft Leon als chauffeur van de Ford  

 

(foto: stedum.com) 
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3610 afgelost en stuurt het geheel vaardig verder  genieten kinderen weer van de 
rondrit in de enige Lopsterweg Arriva trein ooit. Via de Weemweg gaat de tocht 
naar de Hoofdstraat en verder door het dorp. De route buiten de bebouwde kom 
vervalt.  
Op de Hilmaarweg is het eindpunt en tegen de achtergrond van ook de fraaie 
nieuwe huizen vindt de prijsuitreiking plaats. De Enkeltje-Delfzijl-Groningen-
Praalwagen wordt vijfde. Een eervolle vijfde plaats is na enige discussie tevreden 
stemmend. 
Vrijdag wordt bij Wim en Ineke van Zanten met vereende krachten en een drankje 
na de praalwagen van de Lopsterweg afgebroken. Men fietst daarna met blik en 
bezem, verfkwasten of andere gereedschappen weer naar huis en dan herneemt 
het gewone leven zijn gang. 
 

Math Willems  
 

 

Koffiemiddag 3 juni 
 

Om de informele dienstverlening in Stedum op elkaar af te stemmen hebben 
Zorgzaam Stedum, Dorpsbelangen, het Informatiepunt, de Vrouwenraad en ver-
tegenwoordigers van de kerken en scholen samen om tafel gezeten en besproken 
wat elke organisatie in Stedum precies doet en hoe we met elkaar kunnen sa-
menwerken. Deze overleggen waren tot nu toe zeer informatief en zullen ook een 
vervolg krijgen.  
Met elkaar hebben we onder meer in kaart gebracht, of er nog hulpvragen of wen-
sen leven in het dorp, waarin nu niet wordt voorzien. Stedum is een klein dorp, 
maar er wordt veel georganiseerd en er is voor velen wat wils. Toch is gebleken 
dat er bij een aantal mensen behoefte is aan meer laagdrempelige, gezellige bij-
eenkomsten, ontmoetingen in de thuissituatie of eens samen een activiteit doen, 
zoals een spelletje of een stukje fietsen.  
 

Met deze behoefte willen we als Stedumse organisaties iets doen. We kunnen bij-
voorbeeld wekelijks of tweewekelijks een koffiemiddag organiseren of er voor zor-
gen dat een aantal mensen met elkaar in contact komt om zo nu en dan eens een 
kaartje te leggen. Veel is mogelijk, maar voor we aan het organiseren slaan, willen 
we graag van u weten of u wensen heeft en zo ja welke.  
 

Daarom organiseren we op 3 juni om 14.00-15.30 uur een koffiemiddag in het 
Swaithoes (Hoofdstraat 26), waar we met elkaar in gesprek gaan hierover. Komt u 
met ons meepraten? Aanmelden is niet nodig, u bent welkom! 
Als u wilt komen, maar problemen heeft met vervoer dan kunt u ons bellen en dan 
regelen we dat u erbij aanwezig kunt zijn. Als u niet kunt komen, maar ons toch 
graag wilt vertellen wat u graag zou doen in Stedum, ook dan kunt u ons  bellen. 
We zijn bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-10.30 uur op: 06 - 
12 49 44 22. Wij hopen u te zien op 3 juni! 
 

Karel Zuiderveld  
Voorzitter Zorgzaam Stedum 
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In de Kijker 

 

(foto: Janna Bathoorn) 
 

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: Roelof en Catharina van der Wal en dochter Kyrah (5 jaar), Klokken-
pad 14. 
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Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
Sinds februari 2007. 
 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
Roelof is geboren en z’n jeugd doorgebracht in Groningen en Catharina in Kloos-
terburen. 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Roelof is store manager bij een bedrijf en Catharina is helpende in de zorg in een 
verpleeghuis. 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid? 
Roelof houdt van fotograferen, met name graag projecten rondom fotografie. 
Catharina houdt van tuinieren, schilderen en houtbewerken en verder creatief, wat 
je maar in de natuur vindt, zoals sap van vlierbessen maken, zalfjes maken van 
planten en dergelijke. 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
We blijven in Nederland of gaan naar de Ardennen, maar onze wens is naar En-
geland, Schotland of naar Scandinavië. 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland? 
Onze dochter en hond en verder een aansteker, warme kleding en de eerste le-
vensbehoeften. 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen en blijven wonen? 
We vonden ons huidige huis leuk en Stedum ligt aan het spoor, maar in de toe-
komst willen we graag een ruimer huis met een tuin in Stedum. 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Zo ja, hoe? 
Ja, Catharina is een poosje actief geweest bij ‘de Heemen’ en Roelof heeft zijn 
creativiteit bij de Bongerd uitgeoefend. Samen vinden ze Zorgzaam Stedum een 
goed initiatief. 
 

Wat zouden jullie doen als jullie de Postcodeloterij Straatprijs winnen? 
Een groter huis kopen met duurzame en milieuvriendelijke kenmerken in Stedum. 
 

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

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige nieuwe bewoonster: Jullie 
worden gedwongen jullie huis te verlaten en mogen twee dingen meenemen. 
Wat nemen jullie mee? 
Onze dochter Kyrah en de hond. 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
Wat mis je nog in het Stedumerbos? 
 

Afie Nienhuis 
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Nieuws van de speelweek ‘leven in de jungle’ 
  

Tussen 10 t/m 13 augustus gaat het gebeuren. Dan staat Stedum in het teken van 
het ‘leven in de jungle’. De voorbereidingen van de speelweek zijn in volle gang 
en een deel van het programma is bekend. In dit bericht lees je veel informatie. 
Over de week, hoe je je moet aanmelden en wat de kosten zijn.  
  

Het programma in grote lijnen 
Op maandag starten we natuurlijk met het bouwen van de hutten. Dinsdagoch-
tend werken we door aan de hut en de middag zullen we sportief doorbrengen 
onder leiding van Leef Outdoor. Op woensdag is er een dag-, avond- en nacht-
programma. De donderdagochtend begint met een lekker ontbijt en krijgt een leu-
ke invulling. 
  
Helpende handen 
De speelweek draait volledig op vrijwilligers. Behalve de intitiatiefgroep (Tamara 
Werkman, Catharina Reker, Diny Smit, Patty Titus en Ingrid Meijer) hebben in-
middels hebben de eerste vrijwilligers zich alweer aangemeld. Luit, Ronald en 
Wim van stedum.com  zijn van de partij voor de audio-ondersteuning en Kees 
Vriezema gaat weer de hele week leuke filmpjes maken. 
Ook anderen boden hun hulp inmiddels aan en er is een eerste vrijwilligersavond 
geweest. Ook dit jaar verwachten 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.  
  

Hoe moet je je opgeven?  
Op www.stedum.com kun je een formulier downloaden. Deze kun je tot 6 juli inle-
veren bij: Catharina Reker, Ypeylaan 9, of Patty Titus, Weemweg 26. 
Kinderen kunnen meedoen als ouders zich ook voor minimaal een dag als vrijwil-
liger opgeven. Dit komt misschien een beetje onvriendelijk over, maar is noodza-
kelijk voor het verantwoord kunnen organiseren van zo’n week. We willen immers 
allemaal dat ons kind goed begeleid wordt. Daarbij blijkt dat het betrokken zijn in 
zo’n week ook nog eens heel erg leuk is. 
Je kunt op het deelnameformulier voor vrijwilligers aangeven wanneer je beschik-
baar bent. Kinderen uit andere dorpen zijn welkom als ze hier op school zitten.  
  

De kosten 
De kosten zijn voor het eerste kind: € 12,50, voor het tweede kind € 10, en voor 
derde en volgende kinderen: € 7,50. 
Je kunt het geld tot uiterlijk 7 juli overmaken op bankrekening NL02 RABO 0306 
3112 75 (Rabobank Noord Groningen) t.n.v. Ver. Dorpsbelangen inzake speel-
week, onder vermelding van het aantal kinderen. 
  

Meer informatie 
Voor meer informatie kun je bellen met Diny Smit op (0596) 55 14 54.  
 

Ingrid Meijer 
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Borg & Patat 
 

Een beproefd recept: muziek luisteren op het Borgterrein onder het genot van een 
patatje. Of: vrijdag patat eten mét muziek van Jehova Nissi.  Het is maar hoe je 
het bekijkt. Vrijdagavond 12 juni staat Jan de Patatman niet bij de haven, maar op 
het Borgterrein, aan het einde van de Borgweg. Ongeveer vanaf 16.30 uur en 
vanaf 18.00 tot ongeveer 19.00 uur speelt ons fanfareorkest daar weer leuke en 
mooie muziek bij. Licht verteerbaar, maar wel goede muziek, waarop wij de laat-
ste weken van het seizoen flink geoefend hebben. Na onze optredens tijdens Ko-
ningsdag, de Dodenherdenking, op de kar tijdens de 5 meioptocht en bij het inha-
len van de Avondvierdaagse, hoort u ons weer van een heel andere kant. 
Komt dus allen, hetzij met een knorrende, hetzij met een volle maag.  
 

Fenneke Colstee 
Cmv  Jehova Nissi 
 

 

Hartstichting 
  

De collecte voor de Hartstichting is gehouden van 6 t/m 11 april en heeft dit jaar 
een bedrag van € 610.00 opgebracht. Wij bedanken een ieder die ook dit jaar de 
hartstichting weer gesteund heeft. Collectanten die dit jaar dit bedrag bij elkaar 
hebben gehaald en gevers nogmaals hartelijk dank voor dit mooie resultaat. 
 

Ida Rijskamp 
 
 

sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor  

  

Gerard Vos en Gwenda Vasse winnen Steemer Omloop 
 

De 14e Steemer Omloop, de  2e editie van het Buurcontact Loopcircuit, is weer 
een groot succes geworden. Ons  nieuwe clubhuis Moarstee werd gelijk op de 
proef gesteld om alle lopers in te schrijven en te voorzien van startnummers en 
chips. Het was even wennen na de sporthal die we andere jaren gebruikten maar 
iedereen stond om 17.00 uur voor de startlijn. De wedstrijd werd  onder  wisselen-
de omstandigheden gelopen door  243 deelnemers die met wat voor en tegen-
wind  allemaal  redelijke tijden hebben gelopen al was het parcours iets langer 
door werkzaamheden in de straten. Begeleid door een waterige zonnetje  en be-
wolking werd er door en om Stedum de 5 en 10 kilometer gelopen. Vooraf  aan de 
loop ging de basisschooljeugd  van start met hun sponsorloop. Er werd 15 minu-
ten gelopen  om zo geld in te zamelen voor stichting Make a Wish. Aangemoedigd 
door het vele publiek, vaders,moeders,opa`s en oma`s werden er vele rondes ge-
lopen en na afloop was er een medaille en drinken met de een koek als beloning. 
Om 17.00 uur werden de deelnemers weggeschoten door ambassadeur van de 
Rabobank Betty Burema en onze oud bestuurslid Bernard Hofman.  
Bij de 10 kilometer senioren kwam als eerste Gerard Vos uit Appingedam over de 
finish, gevolgd door Gerben Vermeij uit Leens en derde eindigde Taco Schaaf uit 
Groningen. Bij de dames senioren werd er fel  gestreden om het hoogste schavot 
en het was Gwenda Vasse uit Groningen die de finishboog het eerste bereikte 
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gevolgd door Anjette Kruize uit Groningen als derde werd Wilma de Vries ook uit 
Groningen. Bij de heren 40+ werd Jos Richie uit Groningen 1e gevolgd door Harie 
Pot uit Groningen werd de Lopster Pieter-jan Kooi derde. Bij de heren 50+ kwam  
Simon Hintichs uit Delfzijl gevolgd door onze sponsor Henk Por uit Groningen en 
werd Peter Berghuis uit Zuidlaren derde. Bij de heren 60+ was het een spannende 
strijd en na 44.58 min kwam Hans van Zanten uit Groningen als eerste over de 
streep gevolgd door Jan Posthumus uit Hoogezand als derde werd de Groninger 
Henk Smit. Bij de vrouwen 40+ viel de overwinning  te vieren bij Marjan Oosting 
uit Eelde gevolgd door Christien koning uit Groningen nipt gevolgd door Simone 
Bennema  uit Eenrum. Bij de vrouwen 50 + werd Margriet Taselaar uit Uithuizen 
eerste, gevolgd door Tineke Roorda uit Westeremden die tevens met een waar-
debon van 100 euro naar huis ging en als derde kwam Jannet Balkema uit Lop-
persum over de finish. 
 

Peter Slager 
 

 

Schuttersvereniging Stedum 
 

Verslag van de Prijsuitreiking en Jaarvergadering van de Schuttersvereniging 
Stedum die werd gehouden op donderdag 30 april waar voorzitter Siebrand Dij-
kema vele leden kon verwelkomen en vele prijzen mocht overhandigen in het 
Trefpunt. Daarnaast mocht hij 3 leden in het zonnetje zetten omdat Coby Nienhuis 
en Jan Weesepoel 30 jaar lid van de vereniging zijn en Talo Tamminga 35 jaar lid, 
hiervoor ontvingen zij allen een oorkonde. De andere leden bedankte hij voor hun 
trouwe lidmaatschap.Wij hebben in het Trefpunt twee seizoenen met veel plezier 
gezeten en tot tevredenheid geschoten ter overbrugging van het “Oude Raed-
huys” naar het “Moarstee”die 17 april door Burgemeester Rodenboog is geopend 
onder grote aanwezigheid van de subsidiegevers en vrijwilligers. Met daar opvol-
gend een open huis op 18 april die door vele Stedumers is bezocht onder zonnige 
weersomstandigheden met verschillende activiteiten en muzikale klanken van Je-
hova Nissi. Wij willen alle leden-vrijwilligers en de vrijwilligers die de schuttersver-
eniging een warm hart toe dragen heel hartelijk bedanken,voor het vele werk dat 
er is verzet om het te laten zijn wat het nu is,een mooi clubhuis voor vier vereni-
gingen “Moarstee” waarin wij het volgend seizoen 2015-2016 gaan schieten en 
hopen dat wij “Moarstee”ook echt als clubhuis gaan voelen en beleven. Dat het de 
saamhorigheid en leefbaarheid in ons dorp ten goede mag komen. 
Wij hebben het seizoen 2014-2015 afgesloten met de prijsuitreiking en kroning 
van de schutterskoning en zijn secondanten. Martin van Dijken ontving een stan-
daard omdat hij een kaart van 60 punten had geschoten. 
 

Uitslag 
Hoogste kaart Pistool:   Corné Reker 100 punten 
Hoogste kaart geweer  
C.Klasse:      Heike Smit  109 punten.  
B.Klasse:     Janjaap Timmer  113 punten   
A.Klasse:     W. Zijlema   113 punten  
H.Klasse:     Willem Bruinius  115 punten. 
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Uitslag Pistool:   
3e prijs    Wim Gremmen  2051 punten; gemiddeld 82.04 
2e prijs    Martin van Dijken  2136 punten; gemiddeld 85.44 
1e prijs    Rianne Lofvers  2177 punten; gemiddeld 87.08 
Rianne ontvangt de wisselbeker voor de 6e keer.  
Een nieuwe beker werd door Peter Weerts beschikbaar gesteld. 
 

Uitslag Geweer  C.Klasse 
3e prijs      Andre Nienhuis   2285 punten;  gemiddeld 91.40 
2e prijs     Ronald Willems   2442 punten; gemiddeld 97.68 
1e prijs     Heike Smit   2462 punten; gemiddeld 98.56 
Heike ontvangt de wisselbeker en promoveert samen met Ronald naar de B.Klasse. 
 

Uitslag B.Klasse 
3e prijs     Martijn Berends       2455 punten;  gemiddeld 98.20 
2e prijs     Luit Keller            2514 punten;  gemiddeld 100.56 
1e prijs     Peter Jans               2528 punten; gemiddeld 101.12 
Peter Jans ontvangt de wisselbeker 
 

Uitslag Geweer A.Klasse 
3e prijs    Anjo Hofman  2669 punten; gemiddeld 106.76 
2e prijs    Wim Zijlema   2700 punten; gemiddeld 108.00 
1e prijs    Rianne Lofvers  2704 punten;  gemiddeld 108.04 
Rianne ontvangt de wisselbeker en promoveert samen met Wim naar de H.Klasse 
 

Uitslag H.Klasse 
2e prijs   Martin van Dijken 2724 punten; gemiddeld 108.98 
1e prijs   Willem Bruinius 2733 punten; gemiddeld 109.32 
 

Schutterskoning Willem Bruinius 
1e secondant  Martin van Dijken 
2e secondant  Rianne Lofvers 
3e secondant  Wim Zijlema 
 

Bestuur Schuttersvereniging 
Voorzitter   Siebrand Dijkema 
Secretaresse   Coby Nienhuis 
Penningmeester   Wim Gremmen 
Alg.Adjunct    Nico Schutter 
Comm.Materialen  Willem Bruinius 

 

Donderdag   10 sep-
tember starten we met 
een oefenavond en een 
openavond voor alle 
mensen die kennis wil-
len maken met de 
schietsport,onze nieuwe 
banen en onze gezelli-
ge vereniging.’ U bent 
van harte welkom. Kom 
kijken of meld je aan. 
 

Coby Nienhuis 
 

Van links naar rechts: Voorzitter Siebrand Dijkema -
Schutterskoning Willem Bruinius - 1e secondant Martin van Dij-
ken - 2e secondant en winnares Pistool en A.Klasse Rianne 
Lofvers - 3e secondant Wim Zijlema - winaar C Klasse Heike 
Smit - winnaar B.Klasse  Peter Jans. 
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Hengelclub "Ons Genoegen" 
  

Plassen 
 

Er zijn van die periodes waarin je in de Stedumer haven bijzonder veel vis kunt 
vangen. Zoveel vis, dat de wedstrijdvissers gedurende zo'n periode massaal naar 
Stedum trekken. 
Wanneer de haven dan volstaat met hengelaars, dan zie je daar allemaal mannen 
staan en zelden een vrouw. Al die mensen doen mee aan een hengelwedstrijd 
(van hun club of een wedstrijd ergens georganiseerd, zoals door een café bijvoor-
beeld). 
Door het huidige diervriendelijke systeem neemt het aantal vissen toe. Immers de 
gevangen vis wordt niet meer meegenomen, maar steeds weer in de haven te-
ruggezet. Dat betekent ongetwijfeld dat er door de jaren heen meer vis in de ha-
ven komt. Dat betekent ook een toename van wedstrijdvissers in de haven van 
Stedum. 
 

Een normale viswedstrijd duurt zeven uur inclusief de reisduur heen en terug. De 
hengelaars staan in de haven dan ook urenlang te vissen. Omdat je naarmate je 
ouder wordt wat vaker moet plassen zullen de vissers, waaronder veel gepensio-
neerden, vaak een plasje moeten doen. 
Niet alle omwonenden zullen dat waarderen. Anders gezegd: Men zal zich er aan 
ergeren. Zo hoorde ik dat er heel wat geplast wordt en echt niet altijd tegen een 
boompje... 
 

In Nederland mag je niet zomaar wildplassen en poepen. Wanneer de politie je 
daarop betrapt kun je een boete krijgen van op dit moment 140 Euro (zie: boe-
tes.nl). Op de radio hoorde ik echter dat er hier in Groningen wel buiten de be-
bouwde kom "in het wild" geplast mag worden. Of deze informatie helemaal juist 
is, dat moet iemand mij maar eens bevestigen. Ik ga er vanuit dat die informatie 
van de radio klopt. 
Dat plassen, binnen de bebouwde kom, een groot probleem wordt, wanneer er 
geen openbare toiletten zijn, blijkt wel degelijk waar te zijn. Ook op Radio Noord 
uitte iemand een keer deze klacht. Wie rustig op zijn fiets naar Loppersum gaat en 
daar een aantal winkels bezoekt is langer onderweg dan iemand met de auto. Dat 
langer onderweg zijn betekent vaak ook dat er... 
 

Daar waar je in grote steden ongetwijfeld de nodige openbare toiletten hebt, zul je 
wanneer je in Loppersum moet plassen, dit bij iemand thuis moeten doen. Of er-
gens daar waar men u permissie geeft om gebruik te maken van het toilet. 
En in de haven van Stedum...?  
Persoonlijk lijkt mij, dat het plaatsen van een urinoir of een openbaar toilet zowel 
in het dorp Loppersum als in de haven van Stedum, geen overbodige luxe is. Wat 
de financiële kant betreft: Dat moet geen enkel probleem zijn in een tijd waarin er 
zoveel geld beschikbaar is voor verbeteringen. 
 

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) 

 
 
 

6 juni   Slotdag van de v.v. Stedum. 
 

12 juni Patat op het Borgterrein vanaf 16.30 uur, met concert van  
Jehova Nissi van 18.00-19.00 uur. 

 

3 juni  Een koffiemiddag in het Swaithoes van 14.00-15.30 uur voor een 
inventarisatie van de behoefte aan laagdrempelige bijeenkom-
sten/activiteiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 26 juni. Kopij inleveren bij de redactie voor 
woensdag 17 juni. 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 
 

 

 


