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Sint in Stedum 
 

 
Intocht van Sinterklaas in 2012 (foto: stedum.com) 
 

Ook dit jaar heeft Sint ons via zijn Hoofdpiet laten weten de kinderen in Stedum te 
komen bezoeken. Sint zal, als alles goed gaat, op zaterdag 23 november om half 
elf met de boot in de haven van Stedum aankomen. Na de ontvangst met de bur-
gemeester van Loppersum, de heer Rodenboog en natuurlijk het muzikale wel-
kom van Jehova Nissi gaat hij op weg naar de sporthal. We lopen met elkaar van-
uit de Haven, door de Molenstraat, Hoofdstraat en Bedumerweg naar de sporthal. 
De sporthal gaat pas open als Sint is gearriveerd! 
 

De ontvangst in de sporthal is vooral bedoeld voor de jongere kinderen en hun 
begeleiders. Daar heeft Sint alle tijd om je tekeningen in ontvangst te nemen, te 
horen wat je graag zou willen krijgen en wat je in Stedum dit jaar weer allemaal 
meegemaakt hebt. Sint hoort dan ook altijd graag de Sinterklaasliedjes, die we 
natuurlijk dan al goed geoefend hebben. Ouders zingen natuurlijk ook mee. 
 

We hopen voor Sint en zijn Pieten op een voorspoedige reis vanuit het verre 
Spanje. 
 

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 Roelf Smallenbroek met zijn gezin. Hij is postduivenhouder. Al als 8 
jarig jongetje hield hij zich met de duivensport bezig. (foto: Janna Bathoorn). Eldert Ameling 
praat met hem over zijn passie. 
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Moarstee, de vorderingen 
 

De IJsclub Stedum, 
Tennisvereniging de 
Bosbaan, Schuttersver-
eniging Stedum en 
Scouting De Struners 
realiseren met elkaar 
een nieuw onderkomen. 
Vier verenigingen zijn 
met elkaar sterk genoeg 
om de exploitatie rond 
te krijgen, en dat is na-
tuurlijk waar het voor de 
lange duur om gaat. De 
vier verenigingen vor-
men met elkaar de 
Stichting Moarstee, zij 
regelen het gebruik. Het 

huidige gebouwtje is af en bovendien te klein voor de scouting. Zicht op tennis-
baan én ijsbaan is bovendien een oude wens, die nu tot uitvoering kan worden 
gebracht. 
 

Moarstee zal bestaan uit twee ruimtes, een “ruwe” ruimte voor schietbaan en 
scouting en een gezellig aangeklede ruimte als kantine voor tennisclub, ijsclub, 
schietvereniging en scouting. Moarstee is dus niet bedoeld als “de zoveelste zaal” 
in Stedum. Het Trefpunt of het Hervormd Centrum zijn beide goede vergaderloca-
ties, die frequent worden gebruikt. De plek van Moarstee kan vanwege de ge-
noemde gebruikers niet anders zijn dan nabij ijsbaan, tennisbaan, bos en haven, 
aan het Stedumer”moar”. Daarmee wordt iets organiseren bij bos en haven een 
stuk gemakkelijker, denk aan destijds “Glij hem erin” en de GPS tocht. Nu moet er 
een tent en een kookvoorziening worden geregeld. Ook de Activiteitencommissie 
van Dorpsbelangen en de boscommissie Stedum zien goede mogelijkheden. Al-
licht is het straks ook leuk voor ouders en kinderen een wandeling te maken en 
hopelijk kan er dan een kopje koffie worden gedronken of een ijsje gekocht. Na-
tuurlijk is het regelmatig open zijn nog niet gegarandeerd. We moeten nog over-
leggen over openingstijden en kantinebeheer. We komen hierop terug, meeden-
ken en vooral meehelpen wordt zeer gewaardeerd. 
 

Sinds de informatieavond in het Hervormd Centrum op 16 oktober, waar rond 65 
mensen op af kwamen, is er al weer van alles gebeurd. Als u dit leest is de scou-
ting bij het oefenbaantje al gestart met het vrijmaken van het terrein voor de fun-
damenten van het nieuwe Moarstee, want de bouwvergunning is verleend. Aan de 
omgezaagde bomen kunt u zien waar het gebouw geplaatst wordt. Financieel zijn 
we bijna rond voor de bouw. Daarmee staat niets meer in de weg om zo rond mei 
2014 te kunnen beschikken over een nieuwe ontmoetingsplek. 
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Moarstee wordt gebouwd door de bouwbedrijven van Gerard Hofman en Jack 
Werkman. Het installatiewerk wordt gedaan door de firma Kruidhof. Een deel van 
het werk zal door vrijwilligers moeten worden gedaan, om op de bouwsom te be-
sparen. Dit werk wordt gecoördineerd door Anjo Hofman, samen met Peter Jans 
en Anja Vlaskamp van de bouwcommissie. Vrijwilligers moeten natuurlijk ook 
goed verzorgd worden, en het terrein zal ook regelmatig moeten worden opge-
ruimd. Zo is er voor een ieder wel iets te doen. Daarnaast zal er ook een financi-
eel beroep op het dorp worden gedaan, want de inrichting moet nog gefinancierd 
worden. Hiervoor is plm. 20.000 euro nodig. Een actiecomité, vanuit de vier vere-
nigingen is bezig om hiervoor acties te organiseren. Daarover hoort u binnenkort 
meer. We zijn er nog niet, maar we zijn er wel dichtbij. Uw bijdrage in welke zin 
dan ook is hard nodig en wordt zeer op prijs gesteld. Stedum krijgt er dankzij dit 
initiatief een mooie voorziening bij. 
 

Lies Oldenhof 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 

 

Festas Natal; Kerst in Stedum op Portugese wijze 
 

Hoewel Sint nog moet aankomen, kijkt de Activiteitencommissie al uit naar de vol-
gende activiteit. Op zaterdagmiddag 21 december ziet Stedum er aan het Klok-
kenpad even heel anders uit. Van half twee tot 5 vindt er een kerstworkshop 
plaats voor kinderen, geïnspireerd op het Portugese Festas Natal. Om half vijf 
vindt er een toneelverstelling plaats met toneelvereniging ONA, geïnspireerd op 
Kerst, waarvoor iedereen uitgenodigd is en jeugd mee zal spelen. 
Onder leiding van de Activiteitencommissie Dorpsbelangen en Scoutingvereniging 
de Struners kunnen kinderen kerstboompjes maken en versieren, een Kerstwens 
bedenken en schrijven of tekenen of een broodje roosteren bij een vuurkorf. De 
scouts zetten ondertussen de alternatieve kerstboom van 4 meter hoog in elkaar. 
 

Dorpsgenoten worden van harte uitgenodigd alles bij sfeervolle verlichting te ko-
men bekijken. Kinderen lezen hun Kerstwens voor en hangen deze in de boom 
met behulp van een door de scouts gemaakte ladder. Hoe hoog? Dat mogen ze 
zelf weten, en ze mogen eerst oefenen natuurlijk (onder begeleiding). Er is ranja, 
maar ook warme chocolademelk en voor de liefhebbers Glühwein. Of de Kerst-
man komt is nog even afwachten, wij houden ons voor een bezoek van hem aan-
bevolen. 
Deelname staat open voor iedereen en is gratis. Je moet je als deelnemer van te 
voren aanmelden i.v.m. groepsindeling en benodigd materiaal. Kinderen tot en 
met groep 2 van de basisschool mogen meedoen onder uw begeleiding, per ou-
der mogen dat wel meerdere kinderen zijn. Opgave tot en met 16 december via 
activiteiten@stedum.com, of via het aanmeldstrookje dat uw kind via school een 
week eerder mee naar huis krijgt. Neem een hamer, schaar, Prittstift, en stift mee. 
 

Wilt u meehelpen? Heel graag natuurlijk, des te mooier en sfeervoller wordt het 
aan het Klokkenpad. Meldt u of uw kind aan met naam, telefoonnummer, leeftijd 
van het kind en voorkeursactiviteit om aan mee te helpen. Zaterdagmorgen rich-
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ten we het terrein in, ’s middags knutselen en timmeren we met de kinderen en 
aan het eind van de middag wordt alles weer opgeruimd. 
 

De Activiteitencommissie van Dorpsbelangen en scoutingvereniging De Struners 
zien u/je graag de 21e vanaf 13.30 uur aan het Klokkenpad, en in ieder geval ook 
bij de toneelvoorstelling om half vijf. Bij slecht weer wijken we uit naar het sport-
gebouw aan de Bedumerweg. 
 

Lies Oldenhof 
 

 

Verslag Informatiepunt Stedum 
 

Op donderdag 7 november hadden we weer Informatiepunt in het Hervormd Cen-
trum. Er waren 14 personen aanwezig. Ada Hovius heette ons deze keer van har-
te welkom. En in het bijzonder diëtiste Fransien Heeringa uit Bedum. We begon-
nen met een kopje koffie/thee waarna Fransien het woord nam. 
 
Fransien stelde zich voor en vertelt wat zij doet: zij geeft individuele voedings- en 
dieetvoorlichting, groepsvoorlichting en ondersteuning aan hulpverleners. Zij heeft 
onder meer spreekuur in:  ’t Zandt, 
Holwierde, Delfzijl, Zuidwolde en bij dr. Oosterhuis en dr. Albronda hier in Stedum. 
 
Je gaat naar de diëtist als je bijvoorbeeld te maken hebt met overgewicht, diabe-
tes, hoge bloeddruk,COPD, maag- en darmziekten, verhoogd cholesterolgehalte, 
ondervoeding of voedselovergevoeligheid. 
Belangrijk is een regelmatig eetpatroon die bestaat uit: 
Ontbijt, middagmaal, avondmaal en eventueel 3-4 tussendoortjes. 
Ook hebben we te maken met de schijf van vijf die bestaat uit vijf regels (gevari-
eerd eten; niet te veel eten en beweeg; minder verzadigd vet; veel groente, fruit 
en brood; veilig) en vijf soorten voedsel en drinken. Tussendoor werden er door 
Fransien vragen gesteld over wat het publiek dacht wat een feit was of een fabel. 
Zo vroeg ze ondermeer of het een feit of fabel was dat groente in glas en blik 
evenveel vitamines en mineralen bevat als vers bereide groente; dit is een feit. 
Ook kregen we een uitleg over wat verzadigd - en onverzadigd vet is en wat ver-
keerd en wat oké is. Hier hebt u een ezelsbruggetje: Verzadigd vet is Verkeerd, 
Onverzadigd vet is Oké.  
Ook kregen we te horen wat je zo ongeveer per dag mag eten: 
200 gram groente, 2 stuks fruit, 5-6 sneetjes brood, 150-200 gram aardappelen en 
500-550 ml melk(producten).  
Wat ook heel belangrijk is minstens 30 minuten per dag bewegen in welke vorm 
dan ook maakt niet uit het hoeft niet aaneen gesloten het mogen ook 3 keer 10 
minuten zijn. 
Fransien heeft ons veel  vertelt wat allemaal belangrijk voor ons is en nadat Ada 
haar bedankte, kregen we allemaal nog een handje vol folders mee naar huis. 
 

Volgende informatiepunt is donderdagmiddag  5 december. 
 

Lientje Senneker 



 6

Contributie Dorpsbelangen 
 

De contributie voor de Vereniging Dorpbelangen Stedum zal ook binnenkort weer 
worden opgehaald en om de vrijwilligers, die dit werk overigens met groot plezier 
en enthousiasme doen, wat te vergemakkelijken vragen wij u om de 8 euro die het 
lidmaatschap kost alvast klaar te leggen zodat het geld op een vlotte manier geïnd 
kan worden. Bij voorbaat wil ik u danken voor uw medewerking. 
 

Hommo Smit 
voorzitter Dorpsbelangen 
 

 

Try-out cabaretvoorstelling Sietse van der Ree 
 

Hallo, ik ben Sietse van der Ree, ben 17 jaar en 
kom uit Stedum. 
Een aantal jaren geleden is het allemaal begon-
nen. Ik zag ik een cabaretvoorstelling van Najib 
Amhali en was zo onder de indruk dat ik dacht: 
‘Dit wil ik ook!’ Dus ben ik zelf begonnen met het 
opschrijven van komische anekdotes en hersen-
spinsels. Dit las ik voor aan vrienden en familie, 
die moedigden mij enthousiast aan om hiermee 
door te gaan. Ik heb shows bezocht van ver-
scheidene cabaretiers, waardoor ik steeds meer 
zin kreeg om zelf ook zoiets groots te doen. Als 
er nieuwsgierigen onder jullie zijn: de woordspe-
lingen van Herman Finkers vind ik gaaf, maar 
ook het confronteren met de werkelijkheid zoals 
Javier Guzman dat doet vind ik echt ontzettend 
knap. 
 
Op dit moment zit ik in het examenjaar van het 
vwo. Het is gebruikelijk om een profielwerkstuk 

te maken over een zelfgekozen onderwerp, als afsluiting van deze opleiding. En ’t 
zal geen vraag zijn welk onderwerp ik met beide handen heb aangegrepen: caba-
ret! Voordat ik de uiteindelijke voorstelling uitvoer, houd ik een paar try-outs. Op 
vrijdag 20 december om 20:00 uur heb ik mijn eerste try-out in ’t Schienvat in Kan-
tens en zaterdag 28 december om 20:00 uur een try-out in ’t Oude Raedthuys in 
Stedum. 
Het wordt een avond met filosofische gedachtes verweven door rake grappen. Ik 
zou het heel leuk vinden als u komt! 
 

Sietse van der Ree 
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Roelf Smallenbroek, postduivenhouder, Lopsterweg 
 

Op een maandagavond, op een wel erg 
stormachtige dag in oktober van het 
jaar 2013, ga ik 's avonds om half acht 
op bezoek bij de heer en mevrouw 
Smallenbroek. Met de heer Roelf Smal-
lenbroek, die ik bij voornaam mag 
noemen, praat ik deze avond over de 
postduivensport. Een sport waar Roelf 
al jong in terecht kwam, omdat ook zijn 
vader Jan Smallenbroek een postdui-
venliefhebber was die aan de vlieg-
wedstrijden deelnam. In de woning van 
het echtpaar Smallenbroek, aan de 
Lopsterweg, nemen wij plaats aan de 
keukentafel. 
Achter het huis staat het duivenhok. 
Opmerkelijk is het dat jaren geleden al 
in dezelfde straat op huisnummer 29, 
het huis naast Roelf Smallenbroek 

(1955) en Rina Smallenbroek-Nijboer (1957), ook postduivenhouders hebben ge-
woond. En een eindje verderop ook weer een postduivenhouder, op nummer 33. 
 

"Ik kom uit Norg," vertelt Roelf, "daar ben ik geboren. Ik ben van moederskant van 
boerenafkomst. Mijn grootouders hadden een gemengd bedrijf. Mijn opa aan va-
derskant was bakker in Langelo." Langelo ligt ook in Drenthe vlakbij de plaats 
Norg. 
"Mijn vader Jan Smallenbroek," vervolgt Roelf, "werkte bij de Spoorwegen. Dat 
was de reden dat wij in de stad Groningen gingen wonen. Mijn vader was in de 
Stad lid van postduivenvereniging 'Gruno', één van de bekendste duivenvereni-
gingen daar. Op mijn achtste ben ik in de duivensport beland. Ik hield postduiven 
met mijn vader. Het is alweer een hele tijd geleden." 
 

Roelf Smallenbroek en zijn vrouw Rina hebben drie dochters. Alle drie de doch-
ters wonen met hun gezin in Stedum. Het echtpaar Smallenbroek heeft tien klein-
kinderen. 
"Vanaf 1999 wonen wij aan de Lopsterweg," vertelt Roelf,  "ik werk in Delfzijl." 
Omdat hij flink wat duiven heeft ben ik benieuwd hoe hij dat combineert met zijn 
werk als huismeester van vier flats, op Schuitenzand en twee aan de Finsestraat 
(flats van vier hoog). 
"Ik ben huismeester in dienst van 'Acantus'. Ik vind het prachtig werk. Houd van 
mijn vak. Ik heb twee kantoren. Eén aan het Schuitenzand en één aan de Fin-
sestraat. Beide kantoren zitten in een flat. Ik doe daar mijn administratie en houd 
er spreekuur. Bewoners van de flats kunnen daar hun problemen met mij bespre-
ken. Zoals bijvoorbeeld het probleem van overlast, waar je al gauw mee te maken 
hebt in een flat. Ook doe ik mijn rondes door en om de flats. Ik inspecteer alles. 
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Zorg ervoor dat de bewoners geen rommel laten slingeren. Dat er geen fietsen in 
de weg staan. Dat iedereen daar met plezier woont." 
Dan vertelt Roelf hoe hij 's morgens, voordat hij naar zijn werk gaat, zijn duiven 
verzorgt. En hoe hij, wanneer hij 's middags weer thuiskomt, verder gaat. Ook ver-
telt Roelf Smallenbroek wanneer hij de duiven laat vliegen en wanneer hij ze 
voert. 
 

Bij het voeren van postduiven zult u zich ongetwijfeld afvragen wat zo'n postduif 
allemaal eet. Het antwoord daarop is heel eenvoudig. Een postduif wordt twee 
maal daags gevoerd met een mengeling van granen en zaden. Deze is samenge-
steld in een fabriek. Het voer zit in zakken van twintig en vijfentwintig kilo. Ook be-
staan er meerdere soorten mengelingen. Er is voer voor het kweken van jonge 
duiven, voer voor de periode waarin er wedvluchten worden gehouden. Er is voer 
voor in de ruiperiode, voor in de wintertijd en ga zo maar door. 
'S Morgens voert Roelf zijn duiven. 'S Middags gaan de duiven los om te vliegen. 
Dat gebeurt altijd op vaste tijden. Omdat de mannetjes, doffers geheten, en de 
vrouwtjes, duivinnen genoemd, uitsluitend wanneer ze jongen grootbrengen bij 
elkaar zitten, worden de doffers en de duivinnen om beurten losgelaten. Ook de 
jonge duiven zitten apart, totdat ze volwassen zijn. Deze jongen worden ook apart 
losgelaten om te vliegen. Aan het eind van de middag worden alle duiven weer 
gevoerd. 
"Mijn doffers gaan het eerste los en zitten soms wel anderhalf uur in de lucht! 
Daarna gaan de duivinnen naar buiten. Hierna de jonge duiven. Wanneer de dui-
ven vliegen maak ik hun hok schoon. Dat is de mest loskrabben en opvegen." De 
duiven krijgen schoon drinkwater. Regelmatig wordt dat ververst. Er is grit en 
roodsteen. De broodnodige mineralen en vitamines krijgen ze in poedervorm in 
een bakje. 
Omdat in de winter de roofvogels flink actief zijn en dan dikwijls een postduif ver-
schalken, blijven de duiven in de wintermaanden op het hok. 
In het voorjaar worden de duiven gekoppeld, meestal in de maand maart. De eer-
ste vliegwedstrijden beginnen òf eind maart, of begin april. De laatste wedstrijd 
wordt half september gehouden. 
De duiven van Roelf Smallenbroek vliegen doorgaans het beste op de vluchten 
vanuit België. "Dat is voor mijn duiven de afstand waarop ze kopprijzen kunnen 
vliegen!" Roelf is lid van P.V. De Waddenvliegers, Usquert. 
 

"De eerste jaren toen ik nog met mijn vader vloog, hadden wij duiven van Gerard 
Wessels uit Groningen. Dat is een hele bekende duivenmelker. Wessels bezocht 
de beste postduivenhouders van ons land en van België. Hij kocht altijd hele bes-
te duiven uit topvliegers, uit duiven die kopprijzen vlogen," vertelt Roelf. 
De bedoeling bij een duivenwedstrijd is, dat een postduif zo snel mogelijk weer 
thuiskomt. De huidige postduif draagt twee voetringen, een vaste voetring met het 
nummer van de duif. En een ring met een chip die afgelezen kan worden door de 
computer. In de club wordt een postduif ingekorfd. Samen met duizenden andere 
postduiven wordt de duif dan naar de lossingsplaats gebracht. Daar worden de 
duiven allen tegelijk losgelaten. Bij aankomst wordt de chip die in de ring zit door  
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een apparaat bij de invliegklep van het duivenhok afgelezen en digitaal geregi-
streerd. Na de wedstrijd worden alle gegevens van alle deelnemende duiven op 
de duivenclub vergaard en wordt er met deze informatie door de organisatie, de 
afdeling, een uitslag gemaakt. Dit kan doordat men van alle deelnemende duiven-
houders precies de afstand weet van de lossingsplaats tot het hok. Slechts een 
percentage van alle deelnemende duiven, dat na de vlucht thuiskomt, komt op de 
uitslag van een wedstrijd en krijgt daarmee punten. De duiven die later arriveren 
krijgen geen punten meer. Maar het blijft natuurlijk sowieso een prestatie om he-
lemaal van een vreemde plek naar huis te vliegen!! 
Hoe zagen die postduiven eruit? Die duiven van Gerard Wessels? 
"Wij hadden veel blauwbanden van hem, een kleur die ik nu nog steeds het 
mooiste vind! Dat is een geheel grijze duif met donkere strepen over de vleugels 
en een iets donkere hals die allemaal glimmende veertjes vertoont. Wij noemen 
die strepen 'banden'." 
 

In een gesprek dat wij twee dagen later hebben, vertelt Roelf een bijzonder inte-
ressant verhaal. "Mijn vader heeft, als eerste en enige, een kruising gedaan met 
een rode postduif doffer en een houtduif. Hij kreeg hier een roodkras uit!" Een 
roodkras is een duif, die niet zoals bij een blauwband egaal grijs is, maar een duif 
die op een egaal lichtbruine ondergrond een patroon van donkerrode vlekjes laat 
zien. En zo'n duif heeft ook donkerrode banden. De hals is roodachtig en vertoont 
allerlei glimmende veertjes tot groen aan toe. Rood moet je zien als een roodbrui-
ne kleur. Vader Jan Smallenbroek die deze kruising deed overleed in 1993. 
"Eigenlijk wel heel toevallig," zegt Roelf, "zo'n twee, drie weken geleden is hier 
mevrouw Monique Damen geweest. Zij schrijft ook een artikel over mijn duiven-
sport voor in het blad van 'Acantus': 'Thuis aan Huis'. Het magazine voor alle 
huurders van de Acantus Groep. Zij schreef eerder een stuk over mijn werk." 
Als Roelf mij dit blad later ter inzage brengt, lees ik dit leuke artikel over zijn werk. 
Er staan mooie foto's in. Ze geven de lezer een goede indruk van het vak dat 
Roelf beoefent. Een vak waar hij van houdt! 
 

In 1997 vloog Roelf nog in de Stad, bij 'La Paloma', de vereniging aan het Van 
Starkenborghkanaal. Ook dochter Patricia (1981) vloog dat jaar met eigen duiven. 
Ze was jeugdlid. "Dat jaar 1997 was ons topjaar! Wij hadden allebei onze eigen 
duiven die ook op onze eigen naam stonden. In de Nationale Competitie "Wie 
Heeft Ze Beter" werd Patricia 3e 'Beste Liefhebber van Nederland', met de NL-
1307645, een duivin! Ik zal je het beeld laten zien dat Patricia toen gewonnen 
heeft." Hij loopt even weg en komt terug. Wanneer hij het beeld op tafel zet, kijk ik 
mijn ogen uit! Daar staat een prachtig bronzen beeld op een gekleurd marmeren 
voet, voorstellende twee mensen handen waaruit een postduif op wil vliegen. Dit 
ruim veertig centimeter hoge beeld is zeer gedetailleerd weergegeven. Elke dui-
venveer is uitgebeeld. Met name de kop van deze duivin is geweldig van vorm. 
Evenals de fijne duivenpootjes die nog juist op de handen staan, terwijl de duif al 
bijna de lucht in gaat. 
"Wij hebben deze duivin van Patricia nog in 1999 in Stedum gehad. Deze duivin 
was gekregen van Andries de Vries uit Groningen, Patricia haar schoonvader. 
Deze duivin was van het soort van Gerrit Struik uit de Tuinbouwstraat in Gronin-
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gen via D. Oosterhof, Groningen!" Een geweldige prestatie van Patricia die deze 
duivin zo goed deed presteren! 
"Patricia, ze heet nu Patricia de Vries-Smallenbroek, is onze middelste dochter," 
vervolgt Roelf Smallenbroek. Ilona de Jong-Smallenbroek (1979) is de oudste 
dochter. En de jongste dochter is Sylvia Loos-Smallenbroek (1984). 
"Ja," gaat Roelf verder, "wij hebben veel familie in Stedum wonen. Zonder dat ik 
alle namen ga noemen wonen hier: de moeder van mijn vrouw Rina. En Rina haar 
zus woont hier met haar man. Dan Rina haar neef met zijn gezin. Een broer van 
onze schoonzoon Henderik de Jong; ook die broer woont hier met zijn gezin. Re-
nate en Mark, aan de Sien Jensemahörn. Haar ouders. En Klaas, de neef van on-
ze schoonzoon Andries de Vries." 
Zonder dat wij het door hebben gehad is het al laat geworden. Ik bedank Roelf en 
Rina voor de gezellig avond. Buiten waait het nog hard. 
 

Eldert Ameling 
 

 

Nieuws van de Dorpstuin 
 

De enorme hoeveelheid appels, het bleek nog meer dan geschat, namelijk 2000 
kilo zit inmiddels achter glas. Het is een hele klus om elke fles van een etiket te 
voorzien. De appelgevers hebben hun deel al ontvangen en ik neem aan geproefd 
dat het heerlijk smaakt. De rest is te koop. In de wintermaanden is het te koud 
voor de kraam, maar op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag vanaf 15.30 
uur is er altijd iemand aanwezig in de Zorgbuurderij. Ook op woensdag 27 no-
vember van 10-12.00 tijdens het textielcafé kunt u daar terecht en natuurlijk op de 
open dag op 18 december (zie hieronder). Op 27 november organiseren we om 
20.00 een workshop vilten. 
 

De Zorgbuurderij in kerstsfeer 
Warmte en gezelligheid dat zoeken we in de deze maanden van het jaar. Op 18 
december is dat te vinden in de zorgbuurderij aan de Bedumerweg, Van 10.00-
19.00 uur is er open huis waar huisvlijt van Stedumers te zien is. Ieder die thuis 
creatief bezig is nodigen we van harte uit om haar/zijn producten te showen. Dat 
mag van alles zijn: schilderijen, foto’s, quilts, borduur- of viltwerk, sokken of ge-
breide kerstballen. Het maakt niet uit als het maar zelf gemaakt is. Laat het elkaar 
zien. Vaak weten we niet van elkaar wat we kunnen. Alles wat de afgelopen zo-
mer is ingemaakt: jams, sappen, zoetzuur en chutneys is te koop. En natuurlijk 
het verse appelsap.  
 

Loop binnen en drink een kopje koffie of een glas winter-warme-kruiden appelsap 
en eet een warm kerstbroodje uit de leemoven. En natuurlijk kunt U ondertussen 
breien, of haken, quilten of waar u maar mee bezig bent. De mensen die hun 
huisvlijt willen laten zien verzoeken we om zich vóór 11 december  op te geven. 
Dat kan bij Margreet Wiersema info@deheemen.nl tel. 06-36074897 of bij Mannie 
Hovenkamp 
 

Mannie Hovenkamp 
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In de kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of 
minder bekende bewoners van het 
dorp voorgesteld. Deze borduurt 
verder op de oude rubriek: Nieuwe 
bewoners. Deze keer zijn Rob en 
Beatrijs Douma met hun twee doch-
ters en een zoon. Zij wonen aan 
Weersterweg 3. 
 

Sinds wanneer wonen jullie in 
Stedum?  
Sinds 12 april 2013 
 

Waar zijn jullie geboren?  
Rob in Groningen en Beatrijs in 
Oosterbeek. 
 

Wat doen jullie voor de kost?  
Rob is docent fysiotherapeut en Beatrijs is oedeem fysiotherapeute. 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid?  
Rob houdt van muziek maken en zeilen, Beatrijs houdt van koken en lezen. 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming?  
Met de zeilboot op de Waddenzee zeilen. 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland?  
Elkaar. 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen?  
Om terug te gaan naar het ouderlijk huis. Verder voor de stilte, ruimte en het uit-
zicht.  
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe?  
Ja, zorgzaam Stedum als vrijwilligster en in de toekomst willen we ons steentje 
bijdragen, bijvoorbeeld met voetballen, muziek en scouting. Ze vinden het belang-
rijk dat deze activiteiten blijven in het dorp. 
 

Wat zouden jullie doen als jullie de Postcodeloterij Straatprijs winnen?  
Goede doelen en bekenden financieel steunen. Verder zal Rob zijn motorfiets op-
bouwen. 
 

Wat vinden jullie naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum?  
Rob vindt Kampweg mooi en Beatrijs vindt hoek Hoofdstraat- Lopsterweg mooi. 
 

Wat is jullie antwoord op de  vraag van de vorige nieuwe bewoners: Als jul-
lie in Stedum iets willen veranderen, wat zouden jullie dan doen? Graag 
voorzieningen treffen onder andere een winkel. 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen?  
Wat wens je voor Stedum in de komende jaren? 
 

Afie Nienhuis 
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G.E.D Reinders Stichting; Subsidie aanvragen 
  

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 Ste-
dum en Westeremden. Ook kunnen eenmalige projecten in aanmerking komen 
voor steun. In 2013 werd aan 27 verenigingen/stichtingen een bedrag uitgekeerd, 
voor totaal ruim € 5.000. De ontvangende initiatieven variëren van jeu-de-boules 
club tot muziekvereniging, en van jeugdsoos tot schietclub. 
Bij de beoordeling van de aanvragen voor 2014 zal vooral gekeken worden naar 
(nieuwe) initiatieven, die worden ontplooid om als vereniging of stichting meer in-
komsten te genereren; daarbij worden de te ondernemen activiteiten voor het ko-
mende 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 vol-
gende 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. 
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 2013); de balans per 31 december van het afgelopen jaar (bezit-
tingen en schulden eind 2013); en de begroting voor het komend jaar. 
Hierbij wordt ook gelet op de bijdragen, die door leden en/of donateurs worden 
gedaan, en welke acties en/of maatregelen worden ondernomen om (extra) in-
komsten te verwerven. 
Vermeld ook duidelijk naar welke bankrekening en ten name van welke vereniging 
of stichting het eventueel toe te kennen bedrag dient te worden overgemaakt. 
Uw aanvraag dient vóór 1 maart 2014 binnen te zijn bij de administrateur: Jan 
Krottje, Lellensterweg 30, 9921 TB Stedum,  
reindersstichting@gmail.com. Voor vragen: (0596) 55 14 82. 
 

Jan Krottje 
G.E.D Reinders Stichting 
 

 

De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
 

Een nieuwe bijeenkomst van de Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon op 
vrijdag 22 november in ’t Oude Raedthuys. Van 20.00 uur tot ongeveer 23:00 uur. 
Toegang gratis. Voor deze avond hebben onder meer toegezegd: Hubert Klaver 
met stukken uit zijn ebook ‘Megawatje’. Nane van der Molen, Anna de Vries-
Maarhuis en Jan Bos met voordrachten in de Groninger taal; Els-An van Ree met 
zinderende verhalen; Leontine Wagter met dichterlijk toneel en als speciale gast: 
Anneke Wasscher winnares van de Ongehoord! Poezieprijs 2013, die haar win-
nende gedicht zal voordragen. 
 

Paul Marius Borggreve  
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Het Verhaal van Stedum komt later 
 

In eerdere uitgaven van de Stedumer heeft al iets gestaan over Het Verhaal van 
Stedum, een bundel interviews. We hadden gehoopt dat het boek in september 
klaar zou zijn, maar toen moesten we al de planning bijstellen. Nog niet alle ver-
halen en foto's waren gereed. Daarna zijn we druk bezig geweest met de realisa-
tie van het boek. Maar door een ernstige technische storing moeten we de plan-
ning nu helaas weer bijstellen. 
We verwachten nu dat het boek in januari klaar zal zijn. Iedereen die zich heeft 
opgegeven voor een exemplaar blijft gewoon op de lijst staan en kan te zijner tijd 
een boek ophalen. 
 

Susanna Lemstra 
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The Smileys en Bouwbedrijf Hofman  
winnaars stratenvolleybaltoernooi 
 

Van 28 oktober t/m 1 november werd het jaarlijkse stratenvolleybaltoernooi geor-
ganiseerd door de stratenvolleybalcommissie van Internos. Er deden in totaal 12 
teams mee, waarvan 4 jeugdteams. 
De jeugd speelde een hele competitie, waarna er op de finaleavond om de prijzen 
werd gestreden, net als bij de poulewedstrijden werd er 12.5 minuut gespeeld. De 
wedstrijd om de derde plaats werd gespeeld tussen Swak en De Bijde Hantjes, de 
wedstrijd was erg spannend en eindigde in een overwinning voor Swak. De uitslag 
was 22-21. De finale werd gespeeld tussen The Smileys en DVP, deze wedstrijd 
was nog spannender en eindigde in een gelijke stand, 8-8. Doordat The Smileys 
meer punten hadden gehaald in de voorronde hebben zij het toernooi gewonnen. 
De einduitslag is als volgt:1. The Smileys, 2. DVP, 3. Swak, en 4. De Bijde 
Hantjes. De aanmoedigingsprijs, een heerlijke taart is gewonnen door De Bijde 
Hantjes, die zij samen met de kampioenen hebben opgegeten. 
 

Bij de senioren werden de teams over 2 poules verdeeld en in deze poules werd 
er ook een hele competitie gespeeld waarbij de nummers 1 en 2 van beide poules 
door gingen naar de kruisfinales op de vrijdagavond. In poule A is Borglanden als 
1e geëindigd en Cracks & Crucks als 2e. In poule B zijn Bouwbedrijf Hofman en 
Borgweg als 1e en 2e geëindigd. De kruisfinales werden op tijd gespeeld (2 keer 
10 minuten). De eerste wedstrijd ging tussen Borglanden en Borgweg. Deze werd 
gewonnen door Borgweg met een eindstand van 2-0, met de setstanden waren 
20-14 en 22-15. De 2e halve finale ging tussen Cracks & Crucks en Bouwbedrijf 
Hofman. In deze wedstrijd werd de eerste set door Bouwbedrijf Hofman gewon-
nen (19-13), de tweede set werd door Cracks & Crucks gewonnen (18-12) en 
doordat het doelsaldo over deze 2 sets gelijk was, moest er een beslissende der-
de set komen. Deze werd gewonnen door Bouwbedrijf Hofman, (19-14) 
De wedstrijden om te bepalen wie er 1, 2 of 3 was geworden werden op punten 
gespeeld. 
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In de troostfinale, spelen om de 3e plaats, wonnen Cracks & Crucks met 2-0, de 
set-standen waren 25-15 en 25-12. De finale tussen Bouwbedrijf Hofman en 
Borgweg, terug naar een aantal jaren van afwezigheid, werd gewonnen met 2-0 
door Bouwbedrijf Hofman. De setstanden waren 25-16 en 25-19. 
De einduitslag is als volgt: 
1. Bouwbedrijf Hofman, 2. Borgweg, 3. Cracks & Crucks, 4. Borglanden, 5. Trie-
zenbergstraat en Beide Handjes 7. Bedumerweg en De dansende kippen. 
Ook bij de volwassen was er een taart als aanmoedigingsprijs, deze werd gewon-
nen door De dansende kippen. 
 

De jeugd kreeg een attentie in de vorm van een schrijfboekje met een pen en de 
volwassen kregen ieder een pen. De commissie, bestaande uit Janet Dijkstra, 
Sikko Voorma en Catharina Reker, willen langs deze weg alle spelers, vrijwilligers 
en publiek bedanken die er samen weer een fantastisch toernooi van hebben ge-
maakt. 
 

Catharina Reker 
 

 

Schuttersvereniging Stedum viert 40 jarig Jubileum 
 

De oprichting van  een 
schietclub in Stedum  vond 
plaats in café Brandsen op 1 
november 1973.   Men start-
te met 21 leden. Ook werden 
er toen geweren gekocht 
door aandelen uit te geven.  
Met deze zin opende de 
voorzitter Siebrand Dijkema 
de avond. De leden en oud-
leden werden welkom gehe-
ten en in zijn toespraak ver-
telde hij het wel en wee van 
de vereniging over de afge-
lopen 40 jaar waar veel le-
den en oud leden zich de 
gebeurtenissen  nog konden 
herinneren. Ook oud kroeg-
baas Nico en Ida Brandsen 
waren van de partij. Het was 
dan ook een mooie reünie. 
Een vereniging die in totaal  
11 Schutterskoningen  heeft 
gekend. Wim Kuin, Jan 
Timmer, Bé Nienhuis, Piet 
Norden, Jan Wiltjer, Jan 
Weerts, Hendrik Jan Bou-
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wes, Coby Nienhuis, Wim Gremmen, Kees Vriezema en Willem Bruinius. 
Ook zijn er  8 leden die een gouden geweertje hebben ontvangen, als je  5 x 12 
schiet op één kaart dus 60 punten. Een hele prestatie voor Wim Kuin, Piet Nor-
den, Jan Timmer, Anjo Hofman, Jan Weerts, Eddy Dijk, Coby Nienhuis en Willem 
Bruinius 
 Al met al een schietvereniging die zowel in als buiten het dorp van zich heeft la-
ten horen. Een vereniging die er samen de schouders onder zet en waar alle 
schutters trots op zijn. 
Enkele leden zijn in het zonnetje gezet. Albert Remminga, Harm Pestoor en Kees 
Eisema werden gehuldigd wegens hun 40 jarig lidmaatschap. Ook de voorzitter 
Siebrand Dijkema wegens 35 jaar lidmaatschap. Allen ontvingen een prachtige  
pen met inscriptie. De dames werden bloemen  aangeboden.  
 
Op dit moment zijn er 29 heren en 6 dames lid van de vereniging.       
Het Feestcomité (bestaande uit: Siebrand Dijkema, Rianne Lofvers, Harm 
Pestoor, Kees Vriezema en Coby Nienhuis) heeft een schitterende koningsbord 
aangeboden aan de club. Het bord werd onthuld door Wim Kuin die 15 keer 
Schutterskoning van de vereniging is geweest. Dit bord zal zeker een plaatsje 
krijgen in het nieuwe Moarstee. 
De avond werd afgesloten met een prachtig spel ”Klouk”. Veel leden en oud-leden 
werden getest op hun kennis van de vereniging. Uiteindelijk was Luit Keller de 
kloukste . 
 

Natuurlijk is het een unieke gebeurtenis: 40 jarig Jubileum. Er was een filmploeg 
van de Hanzehogeschool aanwezig die  opnames hebben gemaakt. Donderdag-
avond zijn ze ook aanwezig om de Schutters in actie te zien. De film gaat over het 
dorp Stedum en zullen we ze vaker door het dorp zien lopen om shots te maken.     
Met het zingen van Het Gronings volkslied wenste de voorzitter ons wel thuis . 
 

Coby Nienhuis                                                                                                                                     
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

In mijn bijdrage in dit blad van vorige maand, eindigde ik mijn verslag over de 'vis-
boys Stedum' met de mededeling dat deze visboys hun naam hebben veranderd 
in 'MNS visteam'. Ik beloofde u in dit nummer van 'De Stedumer' daarover uitleg 
te doen. Want, laten wij wel wezen, waarom hebben de visboys hun naam veran-
derd, terwijl zij juist zoveel bezoekers hebben op 'youtube' die hen wisten te vin-
den onder de naam 'visboys Stedum'? 
 

Nick Stubbe: "Ook op 'visboys Stedum' is nog wat te vinden. Er is een nieuwe 
jongen bijgekomen, een derde persoon dus. Zijn voornaam is Sjoerd en hij woont 
in Garrelsweer. Sjoerd is een echte hengelaar. Hij vist veel. Vandaar die nieuwe 
naam: met de M van Marijn, de N van Nick en de S van Sjoerd." 
 

Op dit moment, 27 oktober 2013, hebben de jongens 3 leden en 11 abonnees. Ze 
zijn druk aan het sparen voor de reis naar Rotterdam en voor het entreekaartje 
van de meest complete hengelsportbeurs van Nederland en België, de VISMA. 



 16

Deze wordt gehouden in Ahoy Rotterdam op 28, 29, en 30 maart 2014. Door klus-
jes te doen proberen de hengelaars wat geld te verdienen. Ondertussen worden 
er door hen nog met regelmaat nieuwe filmpjes geplaatst op 'youtube'. Onder an-
dere een filmpje over het vissen met een 'Wuppie', ook wel 'Beessie' genoemd. 
Dit is een speeltje, een lange pluche rups van een bekende kruidenier. Een diertje 
met twee guitige oogjes, twee voelsprietjes, in de kleuren rood, wit, blauw en 
oranje. Vooral de oranje en rode 'Beessies' worden overal in Nederland omge-
bouwd tot kunstaas. Op het internet vond ik daar nog heel wat informatie over, 
omdat dit kunstaas in het hele land succes blijkt te hebben. Men zet aan dit 
speelgoed een paar haken. Soms komt er ook een staaldraadje doorheen. Im-
mers vele wegen leiden naar Rome, is het gezegde. Nick en Marijn van 'MNS vis-
team' doen het weer op hun eigen manier. Met sterk garen hebben ze aan de 
'Beessies', of 'Wuppies', een aantal haken (drietanden) vastgezet. Ik denk dat ze 
daar een naald bij gebruikt hebben. 
 

De jonge vissers hebben veel materiaalkennis wat kunstaas betreft. Veel meer 
kennis dan de oude garde die destijds praktisch nooit met kunstaas viste. De jon-
gens vissen met Jerkbaits, Swimbaits, Shads en met Pluggen. Omdat dit kunst-
aas ook een leuk onderwerp is voor een later nummer, wil ik daar later nog eens 
een keertje op terugkomen. Want wat zijn dat allemaal voor dingen? En hoe wer-
ken ze precies? Echter, dat er met dit kunstaas goed gevangen wordt is een feit. 
Ook 'MNS visteam' heeft er succes mee. 
 

Eldert Ameling 
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

Europa Kinderhulp 
 

Het werk van Europa Kinderhulp is nog steeds nodig. Vooral met het aanhouden 
van de huidige crisis zijn er steeds meer kinderen die in armoede leven, ook in 
Nederland. Als vakantie gastouder kunt u voor hen het verschil maken in hun 
moeilijke leven. 
 

De kinderen komen uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. 
Voor verdere inlichtingen kunt u bellen met mevrouw A. Van der Ploeg, 0594-
614299  of kijk op de site www.europakinderhulp.nl 
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De Steemer Agenda 
 

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

22 november De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon. In ’t Oude 
Raedthuys, van 20.00 uur tot ongeveer 23:00 uur. 

  

25 november Passage Stedum: de heer J. Bosma uit Winsum Onder-
werp: Dorcas. In het Hervormd Centrum om19.45 uur 

 

28 november  Afscheid huisarts Oosterhuis in het Hervormd Centrum 
tussen 16.00 en 18.00 uur. 

 
5 december Informatiepunt. Onderwerp: Gezellige Sinterklaasmiddag 
    In het Hervormd Centrum, 14.00-16.00 uur. 
 
11 december  Vrouwenraad Stedum: Kerstbroodmaaltijd en samenzang. 

In het Hervormd Centrum om 17.00 uur. 
 
18 december  Open huis in de zorgbuurderij aan de Bedumerweg, van 

10.00-19.00 uur. Er is huisvlijt van Stedumers te zien is. 
 
19 december  Kerstwijding Passage en de Hervormde Vrouwenvereni-

ging. In het Hervormd Centrum om 19.45 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.  
 
Let op! In verband met de kerstdagen verschijnt De Stedumer een week eerder dan gebruike-
lijk. De volgende keer is dat op vrijdag 20 december. Kopij inleveren bij de redactie voor 
woensdag 11 december. 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 
 

 

 


