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Bijpraat 
 

Onder leiding van dorps-
belangen hebben op 
dinsdagavond 4 oktober 
maar liefst 26 verenigin-
gen uit Stedum met elkaar 
bijgepraat. Wat doen we, 
wat zijn onze plannen, 
hoe kunnen we elkaar 
versterken? Alle organisa-
ties hadden een voorwerp 
mee aan de hand waar-
van ze zich voorstelden 
aan de rest. Vervolgens 
gingen ze tijdens een 

speeddate met een andere organisatie in gesprek. Hierbij werden plannen en 
dromen besproken en ontstonden ideeën voor samenwerking. Aan de muur hing 
de dorpsagenda 2012 waar alle geplande activiteiten voor het komend jaar wer-
den ingevuld. Aan het eind van de speeddate werden briefjes aan elkaar geschre-
ven. Wie weet klikte het zo, dat er een vervolgafspraak gemaakt wordt… 
In twee uur tijd is er heel wat bijgepraat, zijn er ideeën ontstaan en afspraken ge-
maakt en 
aan het 
eind van 
de avond 
werd dui-
delijk dat 
het zeker 
voor her-
haling vat-

baar is. 
 
Lorette Verment 
Voorzitter dorpsbelangen 
 

 
 

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 de familie Hovenga. (foto: Janna Bathoorn). Gert Hovenga is een ge-
boren en getogen Stedumer en woont nog steeds met zijn gezin in Stedum. Net als bij veel an-
dere Stedumers neemt de voetbalvereniging een belangrijke plaats in zijn leven in. Eldert praat 
met Gert hierover 

                                          Foto’s: Wim Zijlema -www.stedum.com 



 3

Sint in Stedum 

 
 

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 19 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.  
 

De ontvangst in de sporthal is vooral bedoeld 
voor de jongere kinderen (tot uiterlijk groep 8 
van de basisschool) en hun begeleiders. Daar 
heeft Sint alle tijd om je tekeningen in ontvangst 
te nemen, te horen wat je graag zou willen krij-
gen 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. 
 

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

Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 
 
 

De intocht van Sinterklaas vorig jaar (foto: stedum.com) 



 4

Vogels ringen in Stedum 
 

Aan de Lopsterweg vinden tuinvogels het hele jaar rond een rijk gevulde voeder-
tafel. Daar wordt veelvuldig gebruik van gemaakt, maar de vogels moeten er wel 
wat voor doen. Een aantal keren per maand staat er een net in onze tuin, waar-
mee we proberen zo veel mogelijk vogels te vangen. Elke vogel wordt voorzichtig 

uit het net gehaald, 
gemeten en gewo-
gen, en - het belang-
rijkste onderdeel - 
voorzien van een me-
talen ring van het Vo-
geltrekstation in Wa-
geningen met een 
uniek nummer, waar-
na we hem zo snel 
mogelijk weer vrij la-
ten.  
Vangen we een 
Huismus, dan is de 
procedure iets uitge-
breider. Naast de me-

talen ring, krijgen zij ook nog drie gekleurde pootringetjes, zodat van afstand met 
bijvoorbeeld een verrekijker of een telescoop de ringen te controleren zijn. 
 

Waarom doen we dit allemaal?  
Al vele jaren worden er in het hele land vogels geteld. Op die manier houden we 
een vinger aan de pols, en kan bijvoorbeeld de noodklok worden geluid wanneer 
een soort sterk in aantal achteruit gaat, of zelfs dreigt uit te sterven. Dat vogels 
tellen gebeurt vooral in natuurgebieden. Voor een mussentelling in het centrum 
van een grote stad lopen maar weinig vogelliefhebbers warm... 
Dat is ook een van de redenen waarom er nog niet zo veel bekend is over de vo-
gels in onze eigen directe omgeving. Maar toen bleek dat ook daar grote aantals-
veranderingen plaatsvonden, en de Huismus landelijk zelfs erg sterk achteruit 
ging, is er een project opgezet om ook die stedelijke vogels te tellen. Dit project 
heet MUS (Meetnet Urbane Soorten), en na een paar jaar levert dat nu interes-
sante aantalsveranderingen op. Alleen weten we nu wel dat sommige soorten toe- 
dan wel afnemen, maar nog niet precies hoe en waarom. 
Om daar achter te komen is dit voorjaar het project Ring-MUS opgezet. Op inmid-
dels 45 plaatsen in het hele land worden net als aan de Lopsterweg volgens be-
paalde regels vogels in tuinen gevangen. En eventueel later ook teruggevangen.  
Uit de gegevens die dat oplevert, kunnen allerlei conclusies worden getrokken 
over onder meer overlevingskansen en verplaatsingen van vogels. Zodat we later 
niet alleen weten dat een soort achteruitgaat, maar (hopelijk) ook waardoor dat 
wordt veroorzaakt. 
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Zelf zijn we op 1 maart 2011 begonnen en we hebben ondertussen al ruim 450 
vogels gevangen! De helft daarvan zijn Huismussen, en die vliegen nu dus bijna 
allemaal met gekleurde plastic ringetjes rond. Toch is slechts 1 op de 3 mussen in 
onze tuin geringd. Dat betekent dat er in Stedum gelukkig nog erg veel Huismus-
sen zijn! Het is bekend van Huismussen dat ze zich niet gemakkelijk een tweede 
keer laten vangen. Door de kleurringen kunnen we ze nu van afstand herkennen. 
Elke mus heeft een unieke combinatie van kleuren, dus u kunt ook zelf nagaan of 
het steeds dezelfde vogels zijn die op uw terras rondscharrelen. 

 

Het is voor ons ondoenlijk om alle (achter)tuinen in Stedum en omgeving af te 
zoeken naar geringde mussen. Maar als u een duidelijke foto hebt van een mus, 
waar de ringen op te zien zijn, dan zouden we die graag van u ontvangen. Ook 
andere geringde vogels die u misschien dood of verzwakt vindt (omdat de poes ‘m 
heeft gepakt, of omdat hij tegen het raam is gevlogen), mag u bij ons afgeven. Dat 
levert voor ons zeer waardevolle informatie op! Wel graag eerste even een mailtje 
(bij voorkeur) of telefoontje (zie onder). 
 
Wilt u meer informatie, en vindt u het misschien leuk om zelf op zoek te gaan naar 
gekleurringde Huismussen, of eens een vangsessie wilt meemaken (beperkte 
mogelijkheden), dan nodigen we u graag uit contact met ons op te nemen. Date 
Lutterop & Giny Kasemir, Lopsterweg 31 Stedum, (0596) 55 12 24 of 
d.lutterop@wxs.nl 
 

Date Lutterop & Giny Kasemir 
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Familie G. Hovenga, Bedumerweg 
 

Door de jaren heen zijn heel wat jonge-
ren uit ons dorp, nadat zij hun opleiding 
voltooid hadden, verhuisd. Zij kregen 
bijvoorbeeld werk elders. Of zij kregen 
kennis aan een partner in een andere 
plaats, waarna zij verhuisden. En dan 
zijn er natuurlijk meer redenen te be-
denken waarom jongeren ergens an-
ders gaan wonen. 
Toch, wanneer je eens in gedachten de 
inwoners van Stedum bij langs gaat, 
concludeer je al gauw dat het aantal in 
Stedum gebleven personen, al dan niet 
in Stedum geboren maar wel getogen, 
vrij groot is. 
Eén van van deze Stedumers die de 
mogelijkheid had om in zijn geboorte-
dorp te blijven is Gert Hovenga (31). 
Eind september 2011, als ik de familie 
Hovenga bezoek, woont Gert met zijn 

gezin nog maar net een maand in hun nieuwe huis aan de Bedumerweg, de wo-
ning waar hiervoor de familie Afman heeft gewoond.  
 

Gert en zijn vrouw Suus hebben twee kinderen: dochtertje Sophie van vier, en 
zoontje Quinten van nog geen jaar oud. Quinten is geboren op 24 november 
2010. Het feestelijke geboortekaartje dat zijn ouders lieten maken is geheel en al 
in de stijl van het Stedumer voetbal. Er staat een foto op van de kleine baby, 
waarop hij nog maar twee dagen oud is. Zijn haar zit in een kuifje en hij heeft een 
glimlach op zijn gezicht. Quinten draagt een voetbalshirtje in geel en zwart. Er 
staat een bal op afgebeeld met daarboven in duidelijke letters 'Stedum'. 
 

"Onze kinderen zijn allebei in Stedum geboren," vertelt Gert, "Sophie is geboren 
aan de Molenstraat in ons eerste huis. Quinten is geboren aan het Vlaspad, in de 
woning waar wij na de Molenstraat zijn gaan wonen." Suus Hovenga-Niewold 
komt uit Loppersum. "Ik woonde in het huis naast Henk Uuldersma, de visboer." 
Suus (28) heeft in haar schooltijd nog een poos in Stedum op de O.B.S 'De Bon-
gerd' gezeten. Ook haar drie broers zaten op 'De Bongerd'. De naam Suus is af-
geleid van Suzanne. "Nu noemen de meeste mensen mij geen Suzanne meer, 
maar Suus." 
 

Gert werkt bij Defensie. In zijn vrije tijd voetbalt Gert. Dat kan ook niet anders, 
want hij komt uit een familie van voetballiefhebbers. Dat begon al bij zijn groot-
moeder Tiementje Hovenga. Tiementje, zij leeft niet meer, werd Tiemke genoemd. 
Zij bracht voor 1968 jarenlang de thee naar het oude voetbalveld. Met twee ketels 
aan het stuur reed zij vanaf caféhouder Jan Poort naar het oude veld. Bij Jan 
Poort werd de thee opgehaald en het is best mogelijk dat Tiemke hiervoor al bij 
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zijn voorganger B. Van der Woude de ketels ophaalde. Op het oude veld in de 
rust schonk Tiemke de voetballers in. Sibolt Hovenga, de vader van Gert, weet 
het nog precies. "Ik zie mijn moeder nog op de fiets. De voetballers dronken hun 
thee in dat hokje, dat achter Albert Kuin heeft gestaan." Naast haar werk voor de 
voetbalclub heeft Tiemke Hovenga jarenlang postduiven gehouden. Zij was lid 
van de plaatselijke postduiven vereniging welke ons dorp in die jaren rijk was, de 
P.V. 'Etherkruisers'. Veel succes had Tiemke met een duif van een zekere Bakker 
uit Zierikzee, een donkere witpen. Ook met de nakomelingen uit haar 'Bakkertje' 
was zij zeer in haar nopjes. Dit waren haar beste duiven gedurende haar laatste 
jaren in de postduivensport. Met name op de langste afstanden vlogen zij goed. 
 

"Is het niet verwonderlijk dat wij eerst aan het Vlaspad nummer 12 woonden, met 
schuin achter ons het huis waar opa en oma Hovenga hebben gewoond. En dat 
wij nu achter onze woning aan de Bedumerweg 14, de plek hebben liggen waar 
vroeger het clubhuis van de postduivenvereniging heeft gestaan...?" Met het huis 
van opa Lammert en oma Tiemke, achter het Vlaspad nummer 12, doelt Gert op 
de woning aan de Lopsterweg 29. Het is het huis waar nu de familie Nijboer 
woont. Gert: "Wij noemen het altijd het huis met de kaboutertuin." Als ik een paar 
dagen later met de familie Nieboer een gesprekje heb en vertel dat ik over hun 
huis schrijf, zegt één van hen: "Kaboutertuin, dat is inderdaad een prachtige naam 
voor onze tuin. Heel toepasselijk. Je moet eens weten hoeveel kinderen, maar 
ook volwassenen, even blijven staan kijken. Veel mensen vinden het prachtig!" 
 

Gert heeft veel herinneringen aan zijn grootouders, aan het huisje waar vroeger 
achterin de tuin de duivenhokken stonden en waar de postduiven om de woning 
cirkelden. "Ik kwam veel bij opa en oma. Ik ben een dierenvriend en oma had dui-
ven, katten en een hond." 
 

Het gesprek gaat verder over het voetbal. In de Stedumer van oktober 2009 stond 
een uitgebreid artikel over vader Sibolt Hovenga en zijn collega van vv Stedum, 
Simon Mulder. Beide Stedumers zetten zich al jaren in voor de vv Stedum. Maar 
ook de moeder van Gert, Geke Hovenga, is verbonden als vrijwilligster aan de 
voetbalclub Stedum. Zij gaat haar elfde jaar in als gastvrouw. Gert's broer Marten 
Hovenga (33) is trainer van de A junioren. En zelf is Gert samen met Johan Ma-
ring leider van het 2e elftal. "Donderdagavond dan moet ik trainen." 
 

Naast het voetballen beoefent Gert Hovenga nog een tweede sport, de hengel-
sport. Hij is lid van HSV 'Gauw Tevreden' in Winneweer en hij is sublid van HSC 
'Ons Genoegen' in Stedum. Even denkt Gert na en zegt dan dat hij waarschijnlijk 
vanaf zijn vijfde jaar op voetbal zit. Maar wel met een kleine onderbreking... "In die 
tijd viste ik wedstrijden in Winneweer, samen met Eldert Ameling. Mijn moeder 
bracht ons wel met de auto. En wij gingen op de fiets." Na deze onderbreking 
kwam Gert Hovenga in het 3e elftal, dat getraind werd door Hendrik Jan Wieringa. 
"Wieringa zei altijd: "en dìnk ter om, nait te daip!" Het was natuurlijk de bedoeling 
dat wij spelers niet te ver uit elkaar stonden. Als je te ver vooruit loopt, heb je kans 
om gauw buitenspel te staan. Sta je wat dichter op elkaar, dan kun je de bal beter 
aannemen. Dat 'nait te daip' stond zo letterlijk op de petjes, die er in omloop wa-
ren. Een aantal leden van ons elftal hadden die petjes met die tekst laten maken. 
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Van jongs af aan ben ik bevriend met Christoffer Smit. Die speelde in datzelfde 
elftal. Nu speelt Christoffer ook weer in het 2e elftal. Peter Mönnichmann en Bert 
de Leeuw zaten in dat elftal en ook Hans Huisman, Henk Kuin, Chris Knoop en de 
gebroeders Smit." 
 

Op dit moment traint Gert Hovenga samen met de jongens van het 3e. Pieter Ho-
vius en Dick Nieborg doen de training. "Wij spelen met het 2e nog competitie. Wij 
spelen bekerwedstrijden. Vorig jaar waren wij net geen kampioen. Bij de laatste 
wedstrijd gingen wij de mist in..." 
De dochter van Gert en Suus is intussen ook al een echte voetballiefhebster. 
Sophie van vier wil ook graag op voetbal. Maar, zeggen haar ouders, zij moet 
eerst haar zwemdiploma halen. Sophie is dol op haar beide opa's en haar oma. 
Opa en oma Hovenga uit Stedum passen op maandag op beide kinderen. Op die 
dag werkt Suus in een winkel. "Wij hebben, toen wij verhuisden vanuit de Molen-
straat, zo'n twee maanden bij Sibolt en Geke gewoond. Mijn vader Harm Niewold 
uit Garsthuizen komt elke woensdag bij ons langs." 
 

"Het is eigenlijk allemaal heel toevallig," zegt Gert, "mijn kameraad Hendrik 
Niewold, die ik al vanaf de peuterspeelzaal ken, is een volle neef van Suus! Hen-
drik zijn vader Piet Niewold is een broer van mijn schoonvader Harm!" De familie 
P. Niewold woonde destijds in Stedum aan de Hoofdstraat 42, het huis waar nu 
familie Meijer woont, naast de boerderij Hoofdstraat 47. De boerderij is nu van 
familie Bijen en dat was toen Eddo Jensema." "Hendrik Niewold had een prachtig 
pak aan," vertelt Suus, "hij reed ons op de trouwerij, was onze chauffeur. Hij 
bracht ons naar het Gemeentehuis en daarna naar de feestlocatie in Café Win-
neweer. Wij hebben daar een geweldig feest gehad!" 
Over zijn schooltijd vertelt Gert: "Ik zat destijds op de Christelijke Basisschool 
'Crangeborg', maar ik had ook veel kameraadjes op 'De Bongerd'. Ik weet nog 
goed, hoe ik in de middagpauze naar 'De Bongerd' ging. Wij waren met knikkeren 
zo fanatiek in die tijd! Met de broers Beeldstroo, Henri en Arthur, knikkerden wij 
met slechts vijf, zes doddels op, om een koelbox vol knikkers en doddels! Dat was 
spannend! Dat herinner ik mij nog best!" 
 

Eldert Ameling     
 
 
 

 

 

Najaarsbijeenkomst Dorpsbelangen  
 

De najaarsbijeenkomst dorpsbelangen wordt dit jaar gehouden op vrijdagavond 
25 november. Houd de Stedumer en Stedum.com in de gaten voor programma en 
locatie. 
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Nieuwe bewoners 
In deze rubriek worden nieuwe be-
woners aan het dorp voorgesteld. 
Deze keer zijn Marcel  Sandifort en 
Mariele Mijnlieff met Ale 4 jaar en 
Vera 2,5 jaar. Zij wonen aan 
D.Triezenbergstraat 30. 
 

Sinds wanneer wonen jullie  in 
Stedum? 
Sinds februari 2011 
 

Waar zijn jullie geboren? 
Marcel is geboren in Amersfoort en 
Mariele in Aduard. 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Hij heeft een klussenbedrijf en zij is 
adviseur maatschappelijke ontwikke-
ling. 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid?   
Marcel houdt van vogelen, wandelen 
en spelen met de kinderen en Marie-
le houdt van samen eten koken met 
familie en vrienden. 

 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Rondtrekken met de camper in Europa. 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland?  
Verrekijker en een goed glaasje wijn. 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen?  
Om de plek: werkplaats bij huis, een mooi uitzicht en ruimte voor de kinde-
ren.Verder een goede treinverbinding. 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe? 
Ja, speelweek in de achtertuin en via school. 
 

Wat zouden jullie doen als jullie de Postcodeloterij Straatprijs winnen? 
Feestje voor het hele dorp. 
 

Wat is jullie antwoord op de  vraag van de vorige nieuwe bewoners: Wat is 
jullie favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Stedum dit 
boek of deze film zien? 
De DVD box van BBC Life – gepresenteerd  door David Attenborough. Deze dvd 
laat zien in wat voor prachtige wereld we wonen. 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen? 
Wat vindt je, naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
 

Afie Nienhuis 

  



 10

De Jaarlijkse Griepvaccinatie 
 

De Jaarlijkse Griepvaccinatie is op vrijdag 4 november  van 16.00-18.00 uur bij de 
huisartsenpraktijk Stedum, Kampweg 21. Alle patiënten die in aanmerking komen 
voor de griepvaccinatie krijgen een persoonlijke uitnodiging aan het einde van de 
maand oktober. Naast de uitnodiging ontvangt u een folder met inhoudelijke vra-
gen en antwoorden over de griepvaccinatie van 2011.  
 

Uitgenodigd wordt iedereen van 60 jaar en ouder. De richtlijn is dat iedereen die 
voor 1 mei van het jaar volgend op de griepvaccinatie 60 jaar wordt in aanmerking 
komt voor de gratis griepvaccinatie. In 2011 is dit dus iedereen die is geboren 
voor 1 mei 1952. Buiten deze leeftijdsgroep wordt de griepvaccinatie geadviseerd 
aan patiënten die bekend zijn met bijvoorbeeld astma/copd, diabetes mellitus 
en/of hart en vaatziekten. 
 

Als u geen uitnodiging krijgt en denkt wel in aanmerking te komen voor de griep-
vaccinatie dan vragen wij u contact op te nemen met de praktijk. 
Meer inhoudelijke informatie over de griepvaccinatie is te vinden op 
www.rivm.nl/griepprik of via de website www.huisartsstedum.nl 
 

Fré Oosterhuis 
 

 

(Op de fiets) naar Stedum Duitsland 
 

Eind oktober vergadert een klein groepje mensen van de fietsclub i.o. “Oet Steem” 
om eens te verkennen op welke wijze we volgend jaar op 1 september in het Duit-
se Stedum willen aankomen.  
Nog even de achtergrond: na het laatste bezoek van onze Duitse buren op 30 
april 2010 en een informeel tegenbezoek van oud-burgemeester Mellema en Lies 
Oldenhof in mei  2011, zijn we uitgenodigd om in het weekend van 1 en 2 sep-
tember naar Duitsland te komen. Het Duitse Stedum ligt in de buurt van Han-
nover, en er wonen plm. 500 mensen. De contacten met onze naamgenoot be-
staan sinds 1978 en de bezoeken verlopen in samenwerking met verschillende 
verenigingen in Stedum. Ook zijn er Stedumers die op persoonlijke titel regelmatig 
naar het Duitse Stedum afreizen. Deze zomer is, na een periode van bedlegerig-
heid, de collega van de heer Mellema aan Duitse zijde, Otto Peyers, overleden. 
Beiden waren erg tevreden dat ze elkaar in mei 2011 nog uitgebreid ontmoet 
hebben. Zijn kleinzoon, Henning Peyers, is nu mede de initiator geworden, naast 
de voorzitter van de Duitse schietclub, Wolfgang Hagt. 
Een van de mogelijkheden is natuurlijk op de fiets, en dat moet ruim van te voren 
worden voorbereid. Zonder training blijf je geen 308 km op je zadel zitten, dus 
moet er nu al worden nagedacht over de goede aanloop naar zo’n mijlpaal. Een 
mooi doel, en misschien knopen we er ook een goed doel aan vast. Daarmee zou 
zowel een persoonlijk doel, een sportieve prestatie, aan een maatschappelijk doel 
kunnen worden geknoopt en daarnaast verwachten we met elkaar ook veel ple-
zier te hebben in voorbereiding en uitvoering. 
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Waar we al aan gedacht hebben (suggesties welkom!): 
- Een trainingsprogramma vaststellen, eventueel met spinning en enkele tochten 
in voorjaar/zomer 2012 
- Oefenen met fietsen in groepsverband: zodat we bij de kop afwisselen geen 
brokken maken. 
- De route uitzoeken en uitproberen en de pauzes bepalen. In Duitsland fietsen is 
mooi, maar je schijnt op de stoep te moeten fietsen, en dat is voor een ploegje 
wielrenners niet zo handig. Op de wegen rijdt men minstens zo hard als bij ons, 
dus moet de route wel verantwoord zijn. 
Een overnachtingadres uitzoeken. We gaan waarschijnlijk in twee keer, op  vrijdag 
31 augustus 200 km en zaterdag 1 september nog 100 km. Er zijn ook mensen 
die eerder willen vertrekken op een elektrische fiets en niet in groepsverband en 
ijzervreters die aan 300 km op één dag denken. 
 

Een bezemwagen zoeken en bemannen. Het zou mooi zijn als zoveel mogelijk 
mensen (weliswaar voorbereid) deze tocht mee willen doen, en het kan helpen 
dat je als je moe bent een poosje in de volgauto kan uitrusten. Ook handig voor 
pechgevallen. 
Eventueel begeleidende motorrijders charteren. We hebben de motorclub ook ge-
vraagd, ze zouden ook handig kunnen zijn om de route uit te proberen. 
 

De terugreis organiseren (niet per fiets). Daarom valt te hopen dat er ook mensen 
met de auto willen gaan. Er moet dan ook worden gekeken naar verantwoord re-
tourtransport voor de fietsen. 
 

Lijkt het je leuk om jezelf dit fantastische doel te stellen, dan heb je nu de kans om 
mee te doen en het voordeel van een gezamenlijke voorbereiding te pakken. 
Graag hebben we al op tijd (vóór 1-12-2011, en dat mag met een voorbehoud) 
een idee hoeveel enthousiastelingen we kunnen verwachten. Oud-Stedumers zijn 
ook welkom!  
Wil je mee helpen organiseren of alvast je belangstelling om mee te gaan laten 
blijken (mag ook per auto)? Ook prima, mail naar activiteiten@stedum.com of oet-
steem@hotmail.com met de volgende gegevens: 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Naam 
 

Telefoon 
 

E-mail   
 

Lid van vereniging: schietclub/motorclub/fietsclub/Jehova Niss 
 

Eerder mee geweest: ja/nee 
 

Indien ja: voorkeur Duits gastadres: 
 

Heeft belangstelling om per fiets/auto mee te gaan. 
 

Dit formulier mag ook op papier worden ingeleverd bij:  Arend Koenes, Stationsweg 2. 
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Abonnement voor fysiotherapie bij Swaithoes 
 

Het wordt steeds duurder om via een aanvullende verzekering een goede dekking 
te krijgen voor fysiotherapeutische zorg. Het kan allemaal wel, maar daar betaal je 
dan ook een forse premie voor. Wil je onbeperkt aanspraak kunnen maken op fy-
siotherapie, dan kost dat tussen de 30 en 35 euro, per persoon, per maand. 
Goedkoper kan ook. Voor maximaal 12 behandelingen per jaar betaal je ongeveer 
15 euro. Vaak zijn 12 behandelingen echter niet voldoende om van de klachten af 
te komen. Voor alle extra behandelingen zul je zelf de rekening van de fysiothera-
peut moeten betalen. Als je dan ook nog de pech hebt in datzelfde jaar een ande-
re klacht te krijgen waarvoor fysiotherapie noodzakelijk is, dan zul je zelf alle be-
handelingen moeten betalen. Je krijgt niets meer terug van de zorgverzekeraar, 
want de maximale vergoeding was immers al uitgekeerd.  
 

Steeds minder fysiotherapiebehandelingen in basisverzekering 
In 2012 zal ook een aantal chronische aandoeningen geschrapt worden van de 
vergoedingenlijst. Mensen met een reumatische aandoening of een hartaandoe-
ning (ook na hartoperaties) krijgen niet langer hun behandelingen uit de basisver-
zekering vergoed. Die behandelingen zullen onder de aanvullende verzekering 
gaan vallen. Bovendien komen de eerste 20 behandelingen (dit jaar 12 behande-
lingen) van de chronische aandoeningen die nog wel binnen de basisverzekering 
vallen voor eigen rekening van de patiënt. Tenzij je een uitgebreide aanvullende 
verzekering hebt afgesloten. Dan worden die behandelingen daaruit betaald. 
Al met al wordt het vrij prijzig om in 2012 een volledige dekking voor fysiothera-
peutische zorg via een aanvullende verzekering af te sluiten. Want reken maar dat 
de premies nog verder zullen stijgen. 
 

Abonnement in plaats van verzekering voor fysiotherapie 
Fysiotherapeutische zorg zou naar mijn mening voor iedereen toegankelijk moe-
ten zijn. Of je nu rijk bent of arm. Binnen het huidige stelsel van de ziektekosten-
verzekering lukt dat niet meer voor de mensen met een minder vorstelijk inkomen. 
Volgens mij kan de zorg echter goedkoper door alle kosten die de zorgverzeke-
raar maakt er tussenuit te halen en door de administratieve lasten voor de fysio-
therapeut te verkleinen.    
Daarom wil ik peilen of er onder de inwoners van Stedum en omstreken behoefte 
is aan een abonnement fysiotherapie bij het Swaithoes. Dit abonnement komt dan 
in plaats van een aanvullende verzekering bij een ziektekostenverzekeraar. Men-
sen die zo’n abonnement afsluiten, hebben recht op onbeperkte fysiotherapeuti-
sche hulp. Daarbij maak ik wel de kanttekening dat die hulp wel noodzakelijke 
hulp is. Het gaat om klachten waar ik iets aan kan doen. Niet om behandelingen 
of trainingen om klachten te voorkomen. Ook niet als vervanging van sportmassa-
ge o.i.d.  
Zo’n abonnement denk ik aan te kunnen bieden voor een bedrag van tussen de 
15 en 20 euro per maand. Een exact tarief kan ik nog niet geven. Ik ben bezig het 
allemaal uit te rekenen. Halverwege november zal ik het definitieve tarief bekend 
maken. Samen met de voorwaarden en regeltjes.  
Het aanbieden van een abonnement kan alleen als er voldoende animo voor is.  
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Deze manier van werken is voor mij een experiment. Een experiment met een 
looptijd van een jaar. Als het succesvol is, kan ik de abonnementen blijven aan-
bieden. Als het flopt kan dat niet.  
Om misverstanden te voorkomen: mensen die een aanvullende verzekering heb-
ben bij een zorgverzekeraar kunnen ook volgend jaar gewoon in het Swaithoes 
behandeld worden. Voor hun verandert er niets. 
 

Geef aan of u zo’n abonnement ziet zitten 
Om inzicht te krijgen of er voldoende animo is voor een abonnement fysiothera-
pie, vraag ik de mensen die er wel voor voelen dat uiterlijk 1 november kenbaar te 
maken. Bij voorkeur via de mail: karel@swaithoes.nl. Bellen kan ook: 0596-
552369. Het verplicht u uiteraard tot niets.  
Halverwege november zal ik via www.swaithoes.nl en de pers laten weten of het 
experiment doorgaat. 
 

Karel Zuiderveld 
 

 

Najaarsconcert in het teken van de bas(tuba) 
 

‘Fanfare for a celebration’, daar beginnen we het concert mee op zaterdag 12 no-
vember. Want er valt heel wat te vieren. Jubilea, bijvoorbeeld. In de wereld van de 
blaasmuziek zijn er opmerkelijk vaak jubilarissen te huldigen. Wie eenmaal muzi-
kant is geworden in een fanfareorkest als het onze, hangt blijkbaar zijn instrument 
niet gauw meer aan de wilgen. Zo moet het ook onze bassisten zijn vergaan. Vier 
hebben we er in het orkest. Vier van die prachtige, machtige bastuba’s op de ach-
terste rij. Als zij tijdens de repetitie soms even als sectie alleen een stukje moeten 
oefenen, krijg ik altijd een beetje kippenvel. En wat blijkt nu? De heren - het zijn 
toevallig allemaal mannen – zitten met hun vieren dit jaar een kwart eeuw samen 
in het orkest van Jehova Nissi. Even voorstellen: het zijn de Zandtsters Eppe van 
der Ploeg en Bram van Wijk, de Beemer Klaas Harms en de Steemer Tonnie Sla-
ger. Het woordje uniek mag dan nogal eens te gemakkelijk in de mond genomen, 
worden maar deze geschiedenis komt er wel héél dicht bij. En daarom zal het na-
jaarsconcert voor een groot deel in het teken staan van ‘de bas’. En daarom ook 
is bassist Stefan de Groot van de Provinciale Brassband Groningen, uitgenodigd. 
Hij vervult tijdens dit concert de solistenrol in twee van de stukken die op het pro-
gramma staan. Het worden bijzondere uitvoeringen, die een extra reden zijn voor 
de Stedumers om zich te mengen onder het publiek van het Najaarsconcert. 
Ook verder is het weer een mooi en afwisselend programma: met bijvoorbeeld 
‘Hummel gets the Rockets’ en het originele en zeer ritmische ‘Fjoer en Fidúsje’. 
En ook bij de Deep Purple Medley, die we al eerder speelden, zal niemand stil 
kunnen blijven zitten. Natuurlijk is er daarnaast tegenwicht: stukken die zorgen 
voor rust, bezinning óf… kippenvel! 
 

Kortom, sfeer, gezelligheid en vooral veel muziek in herfstig Stedum. Plaats: Ge-
reformeerde kerk, Bedumerweg. Aanvang: 19.45 uur. Toegang: gratis.  
 

Fenneke Colstee 
Cmv Jehova Nissi 
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Verslag Steunstee 
 

Op donderdag 13 oktober hadden we weer Steunstee in het Hervormd Centrum. 
Er waren 38 personen aanwezig. Omdat Lisette Stuut afwezig was, heette Sieta 
Smit ons hartelijk welkom. In het bijzonder Koert Hengeveld van Openbaar Ver-
voersburo te Assen. Hij was uitgenodigd om ons voorlichting te geven over OV-
chipkaart. We begonnen met een kopje koffie/thee en via de beamer vertelde 
Koert ons over het reizen met het openbaar vervoer. Er zijn twee soorten OV-
chipkaarten: 
 

Een persoonlijke OV-chipkaart  
Deze is 5 jaar geldig; leeftijdskorting in bus,tram en metro; automatisch saldo op-
laden mogelijk; blokkeren bij verlies; reishistorie en saldo nakijken op het internet; 
mogelijkheid tot opladen reisproducten 
 

Een anonieme OV-chipkaart 
Door iedereen te gebruiken (maar 1 tegelijk); geen leeftijdskorting; niet te blokke-
ren; reizen en saldo alleen bij een automaat of loket; geen reisproducten. 
 

Reizen met de trein met de OV-chipkaart 
Altijd inchecken bij het instappen en uitchecken bij het uitstappen. ( bij gele kaart-
leespaal). Hoe langer de reis, hoe goedkoper per km, als je één treinvervoerder 
hebt; Borg, € 20,00 saldo bij anonieme en persoonlijke ov-chipkaart en €10,00 bij 
NS voordeelurenkaart. Uitchecken binnen 6 uur nadat je de trein verlaten hebt en 
je vergeet je uit te checken, dan ben je je instaptarief kwijt. Wanneer je overstap 
tijd minder dan 35 minuten is, hoef je geen nieuw instaptarief betalen. Meerdere 
treinvervoerders binnen één reis, koop dan een papieren kaartje bij loket of auto-
maat. 
 

Reizen op saldo bij de NS 
Bij een anonieme OV-chipkaart laat je éénmalig reizen op saldo activeren aan de 
kaartautomaat of bij de NS loket. Je geeft dan ook aan of je 2e of 1e klasse wilt 
reizen.  Bij een persoonlijk OV-chipkaart vraag je reizen op saldo aan op 0900-20 
21 163 of www.ns.nl. Dan ga je naar de NS automaat om je kaart te activeren. 
 

Automatisch opladen 
Bij een persoonlijk OV-chipkaart kun je kiezen voor automatisch opladen. Zodra 
het saldo op je kaart onder de € 5,00 komt, wordt het saldo op de OV- chipkaart 
automatisch verhoogd met het bedrag dat je gekozen hebt, d.m.v. een  
machtiging aan de bank. Je hebt keuze uit € 10,00, € 20,00 en € 50,00. 
Vanaf 3 november 2011 stopt de strippenkaart in Groningen en Drenthe. Kijk voor 
meer informatie op www.deovchipkaartkomterbij.nl 
 

Na de pauze kon men nog vragen stellen en gebruik maken van de automaat. 
Sieta bedankte Koert voor de informatieve middag.  
Verder wenste ze ons wel thuis en tot ziens op 3 november. 
Klantenservice OV-chipkaart: op internet: www.ov-chipkaart.nl tel. Nr. 0900-0980 
Reisinformatie: op internet: www.9292ov.nl tel. Nr. 0900-9292 (€ 0,70 per minuut) 
 

Afie Nienhuis 
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Actie Kerstpakket 
 

Al jarenlang valt er in november een flyer in de 
bus, waarin de stichting ‘Eemsmond helpt de Po-
len’ vraagt om mee te doen aan de ‘Actie Kerst-
pakket’: een inzameling van met levensmiddelen 
gevulde schoenendozen. De pakketten gaan 
naar mensen die in de Poolse stad Poznan, of in 
de omgeving daarvan, wonen en die ver onder de 
armoedegrens moeten leven. Ieder jaar selec-
teert de plaatselijke Sociale Dienst de meest 
schrijnende gevallen en wordt er een beroep op 
de stichting gedaan om mee te helpen het leed 
van deze Polen in de moeilijke wintermaanden 
wat te verzachten. 
 

In Stedum worden – al meer dan 25 jaar! – alle dorpelingen  benaderd om mee te 
helpen. Jaarlijks resulteert dit in zo’n vijftigtal goedgevulde dozen. Enige jaren ge-
leden heb ik de kans gekregen om zelf mee te reizen naar Polen. Ik mocht deel-
nemen aan de overhandiging van de pakketten en van de andersoortige hulpgoe-
deren die bij kindertehuizen, scholen, revalidatiecentra en ziekenhuizen zijn afge-
leverd. Dan zie je waar je het allemaal voor doet, dat de hulp –nog steeds!- erg 

hard nodig is en zeer wordt gewaar-
deerd. Er blijft geen cent aan de strijk-
stok hangen; er wordt zelfs geen geld 
gespendeerd aan de overnachtingen 
en het eten van de vrijwilligers die de 
goederen brengen. Alleen het trans-
port kost geld, maar men probeert het 
vervoer zo voordelig mogelijk te hou-
den door sponsoring van transportbe-
drijven, of door Poolse chauffeurs 
zonder retourvracht te vragen de goe-
deren tegen een geringe vergoeding 
mee terug te nemen. 
 

Ook dit jaar wordt de inzamelingsactie 
weer gehouden. De pakketten kunnen 
worden gebracht van dinsdag 29 no-
vember t/m donderdag 1 december op 
Borglanden 3. Een financiële bijdrage 
is ook van harte welkom. Van het ont-
vangen totaalbedrag worden zo veel 
mogelijk extra pakketten gemaakt.  
 

Jeannette Mulder    
 

 

 

 

 

Zienswijze 

 

Alles is perceptie 

zei iemand eens tegen mij 

nou, antwoordde ik 

ik zie dat toch anders 

het ligt er maar net aan 

vanuit welke invalshoek 

je het bekijkt 

 

Lies Determan© 
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Uit de raad  
 

In de commissievergadering van 10 oktober stond er een flinke kluif op de agen-
da, de WMO kadernota 2012-2016. Ondanks de saaie titel een inspirerend on-
derwerp, en ik hoop u dat in dit stuk uit te kunnen leggen.  
 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
De gemeente is voor steeds meer zaken rondom de gezondheid en het welzijn 
van haar inwoners verantwoordelijk. Het rijk vindt dat de gemeente het beste kan 
bepalen wat iemand aan hulp en voorzieningennodig heeft, bijvoorbeeld een 
scootmobiel of een woningaanpassing. Om de belangen van de hulpvragers te 
waarborgen is er een adviesorgaan bedacht, de WMO Adviesraad, een soort me-
dezeggenschap dus. Deze raad adviseert de gemeente namens de mensen die 
zorg nodig hebben. Het rijk denkt zo een verantwoorde bezuiniging uit te kunnen 
voeren. Aan de andere kant kun je je  afvragen of alle hulp ook altijd (gesubsidi-
eerd) geleverd moet worden. Dit zijn voorbeelden van kwesties die we in de toe-
komst moeten kunnen beantwoorden op basis van de in de raad van 31 oktober 
vast te stellen WMO kadernota.  
 

De vraag achter de vraag 
De raadsleden werden in april al goed voorbereid. In een workshop met Appinge-
dam en Delfzijl kon worden gekozen wat voor de inwoners die zorg nodig hebben, 
de meest wenselijke opstelling van de gemeente was. De conclusie was dat de 
inwoners niet te afhankelijk van de gemeente moesten zijn, en daarmee bent u 
het vast eens. De andere kant van deze opstelling, Samenleven binnen een bet-
werkgemeente, is echter dat u als inwoner wel om een voorziening kan vragen, 
maar dat wil niet zeggen dat u die ook krijgt. Want er wordt eerst gekeken naar de 
vraag achter de vraag, en wat er in uw eigen netwerk geregeld kan worden. U 
bent ten slotte bij voorkeur een actieve, participerende burger, die zelf de regie 
kan voeren.  De gemeente helpt u het probleem op te lossen, door te kijken wat 
nu het echte probleem is en welke hulp daar dan bij past.  
 

Scootmobiel nodig? 
Niet meer claimgericht werken, maar de vraag achter de vraag onderzoeken. In 
adviesbureau-termen heet dit de kanteling van de WMO. Dit klinkt toch wel een 
beetje erg abstract, als het om hulp vragende inwoners gaat. In de presentatie 
van de kadernota werd een concreet voorbeeld genoemd, een aanvraag om een 
scootmobiel. Wat is nu de vraag achter de vraag? Misschien is de betreffende 
aanvrager eenzaam, en wil hij zich daarom zo nu en dan verplaatsen. Dan is die 
scootmobiel misschien niet zo nodig, en kan gezelschap ook anders geregeld 
worden. Een vrijwilliger die zo nu en dan op bezoek komt bijvoorbeeld of deze 
persoon kan naar een Steunstee bijeenkomst worden gebracht. Dit voorbeeld 
werd letterlijk zo door het adviesbureau gepresenteerd, wij fronsten toen toch wel 
een beetje onze wenkbrauwen.  
 

Het sociale netwerk 
Vanuit de gemeentelijke begroting geredeneerd, is deze visie niettemin wel be-
grijpelijk. Jaarlijks wordt veel geld aan scootmobielen en rolstoelen uitgegeven. 
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Toch krabbelde de raad toe de keuze voorlag ook wel een beetje terug van “de 
actieve burger, die zich zoveel mogelijk zelf moet redden met behulp van zijn so-
ciale netwerken”. Moet dan alle zorg door vrijwilligers en mantelzorgers worden 
geleverd? En hoe zorgen we er dan voor dat er genoeg mensen zijn die zich voor 
anderen inzetten? En als die er niet zijn, hoe werven we die dan?  
Beleid klinkt leuk, maar in de praktijk is het vaak een ordinaire geldkwestie. Niet 
onlogisch natuurlijk, maar van mij mag het dan wel direct over de problemen en 
de keuzes van een krap budget gaan. Dat spaart dan ook een adviesbureau uit. 
Gelukkig hebben we die nu wel met drie gemeenten betaald. 
 

Lies Oldenhof 
 

 

Bijbelquiz: komt dat zien of doe mee 
 

Vanaf 7 november gaat er een golf van Bijbelquizzen door Groningen, Friesland, 
Drenthe en Flevoland Noord. Zo’’n twintig quizzen worden er georganiseerd in di-
verse plaatsen. Vrijwilligers van het Bijbelgenootschap hebben hun krachten ge-
bundeld om zo per regio een groots opgezette bijbelquiz te organiseren. Tijdens 
de quizavond nemen teams uit verschillende plaatsen (waaronder Stedum) het 
tegen elkaar op, maar individuele deelname is ook mogelijk. Dus wil je nog mee-
doen? Geef je dan snel op (bij Corry Verduijn, 0596-552111 of 
c.g.verduijn@live.nl). De Stedumer teams aanmoedigen kan natuurlijk ook. 
 

In het seizoen 2011-2012 staat de quiz in het teken van het jaarthema ‘Wijze les-
sen van Jezus’. Er worden dus zeker vragen over de gelijkenissen gesteld. Daar-
naast zijn er echter ook minder voor de hand liggende rubrieken zoals Sport & 
Spel, Politiek of de Bijbel op Straat. De quiz is geschikt voor iedereen die het leuk 
en interessant vindt om een gezellige en leerzame avond rond de Bijbel mee te 
maken.  
De Bijbelquiz in onze regio is op donderdag 10 november in: De Poort, Borgweg 
36 in Winsum. Aanvang 19.30 uur. De quiz wordt gepresenteerd door streektaal-
deskundige Fré Schreiber. De toegang is gratis, maar neemt u wel uw portemon-
nee mee om de koffie te kunnen betalen. Ook zijn er allerlei dingen te koop, waar-
van de opbrengst is voor het NBG voor alfabetiseringscursussen in West-Afrika. 
Voor meer informatie: www.wijsmetdebijbel.nl  
 

Corry Verduijn 
 
 

 

Toneelvereniging ONA zoekt jeugdleden 
 

In 2012 bestaat ONA 55 jaar en dit zal niet ongemerkt voorbijgaan. Er zal iets bij-
zonders opgevoerd gaan worden.  Hierover hoort of leest u te zijner tijd meer. Bij 
dit gebeuren wil ONA graag tieners gaan betrekken. Lijkt het je  leuk om mee te 
doen dan kan dit. Ben je tussen de 10 en 18 jaar en vind je toneelspelen erg leuk 
dan kun je je aanmelden bij: A.Hofman-Mollema, Molenstraat 14, (0596) 55 18 63 
of stuur een mailtje naar ARH@kpnplanet.nl voor 10 november 2011. 
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Streetdance 
 

Eindelijk is het dan zover. De cursus streetdance 
gaat beginnen. De cursus  
bestaat uit 5 keer trainen en een spectaculair op-
treden voor alle ouders, familieleden, vrienden, 
en dorpsgenoten. We beginnen donderdag 27 
oktober om 17.00 uur in de sporthal. Daarna nog 3, 10, 17 en 24 november. Je 
mag meedoen vanaf 6 jaar. Bij veel deelname gaan we splitsen in 2 groepen. An-
ne ten Veen ( dansdocent ) gaat jullie dan lesgeven in streetdance. De kosten 
voor de cursus zijn € 10,- (bij de eerste keer mee te nemen.) Iedereen die mee wil 
doen, graag opgeven door onderstaand strookje in te leveren bij Brenda Tillema 
of te mailen naar tillema.p@home.nl  
 

Ja! Ik wil graag meedoen met de cursus streetdance 
Naam: 
Leeftijd: 
Telefoonnummer: 
E-mailadres:   
 
St. Sportdorp Stedum 
 

 

KeesKopie stopt 
 

Het kopieerbedrijf KeesKopie, waar De Stedumer geprint wordt, stopt er per 1 de-
cember mee. Ze zijn momenteel bezig om te kijken of ze een collega kunnen vin-
den die onze kopieerwinkel op een andere locatie wil voortzetten. 
 

Emmy Sander, Konnie Werkman, Anne Wieringa 
KeesKopie 
 

 

Zaterdag 29 oktober komen De Struners bij u langs! 
 

Om leuke dingen te kunnen blijven doen met scouting 
De Struners moeten wij onze clubkas op peil houden. 
Daarom komen wij op zaterdag 29 oktober bij u langs 
om uw lege flessen met statiegeld op te halen. Mis-
schien is het slim om ze ’s ochtends de 29ste alvast klaar 
te zetten. 
Ook bieden de kinderen die dag aan bij u voor een hei-
tje een karweitje te doen. Dus voor een kleine bijdrage 
aan de scouting De Struners doen ze voor u een klusje: 
bladeren harken, afwassen, de hond uitlaten, stoepje 
vegen, noem maar op! Dus struun eens door uw huis en 
verzamel flessen en/of klusjes! Weet u nu al een klusje? 
Stuur een email naar Georg Dekkinga: jgdekkinga@gmail.com of gooi even een 
briefje in de bus bij Borgweg 19 of Molenstraat 9. 
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De Struners hebben alweer een drukke maand achter de rug. De welpen kam-
peerden van 15 op 16 oktober in de buurt van Winsum. Ze waren te gast bij scou-
tingvereniging Vinchem. De scouts werden op 30 september in donker ergens 
midden in het Hoogeland gedropt; ver weg van de tent waar ze zouden overnach-
ten. Ze moesten zelf 
hun weg zien te vin-
den, zonder mobieltje 
en ipad. ’S Ochtends 
werd er gezellig sa-
men ontbeten 14 tot 
en met 16 oktober 
deden de scouts mee 
aan de Noordelijke 
Hike-wedstrijden. Dit 
is een jaarlijks kamp 
voor scoutinggroepen 
uit Noord-Nederland, 
ditmaal in Bakkeveen. 
De bedoeling was dat 
de  

scouts een tocht aflegden waarbij ze onderweg allerlei uitdagingen moesten 
overwinnen, zoals hindernissen of puzzels. Kijk ook eens op www.destruners.nl.  

 

Jelle van der Knoop 
De Struners 
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Familiezwemmen vanaf 5 november en ander nieuws 
 

We noemen het na het experiment van vorig jaar toch weer familiezwemmen in 
plaats van recreatiezwemmen want dat raakt niet echt ingeburgerd, ook niet bij 
ons! Als het maar duidelijk is dat niet alleen families maar iedereen van harte wel-
kom is. We zijn gelukkig minder stressig dan anders over de inkomsten omdat we 
twee flinke bijdragen hebben ontvangen van Sportdorp Stedum en van het SNS 
Fonds, goed nieuws dus. 
 

Voor wie het familiezwemmen nieuw is: we huren het zwembad de Beemden in 
Bedum op 15 zaterdagmiddagen om er een uur te zwemmen met mensen uit de 
buurt. Baantjes trekken, (ongemerkt) watervrij worden en oefenen voor zwemles, 
dobberen in het bubbelbad, eindeloos van de glijbaan, bijkletsen, spelen, duiken, 
snorkelen, zo lang mogelijk onder water, enz. En na het zwemmen de kleintjes in 
pyama weer naar huis bijvoorbeeld. 
 

De 15 zwemdata (telkens op zaterdag van 17.15-18.15 uur): 5, 12, 19, 26 novem-
ber; 17 december, 14, 21, 28 januari; 11 en 18 februari; 10, 17, 24 en 31 maart en 
13 april. De kosten: Gezin: 15x strippenkaart € 100,-; 10x  € 75,-; 1x  € 10,- Indivi-
du: 10x  strippenkaart € 25,-; 1x € 3,- 
 

Meer weten of alvast kaarten bestellen? 
Françoise de Thouars (francoise@jackbrandsma.com 0596567451) of Miriam 
Geerts (mimstedum@hotmail.com  0596551937). Strippenkaarten kunnen ook 
alvast betaald worden: rekening 7040331 t.n.v. M. Geerts 
 

Miriam Geerts 
 

 

Basketballers gezocht! 
 

Heb je in een grijs verleden gebasketbald en denk je daar nog wel eens met 
heimwee aan terug? Dan is het volgende idee voor jou wellicht het overwegen 
waard! In de gymzaal in Stedum willen wij één keer per maand (of eventueel per 
twee weken) een gezellige en sportieve basketbalbijeenkomst organiseren voor 
oud(ere)-basketballers. Rijtje, partijtje en eventueel na afloop wat drinken. Eenie-
der die vroeger heeft gebasketbald – en dit is een ruim begrip – is van harte wel-
kom om mee te komen doen.  
 

Als we voldoende deelnemers hebben, zullen we gaan inventariseren wat een ge-
schikte dag en tijdstip is en dan kunnen we ook de zaal reserveren. De kosten zul-
len worden gedeeld. Heb je vragen of wil je je opgeven, dan kan dit bij: Miriam 
Geerts (mimstedum@hotmail.com, 551937) Karin Boonstra 
(karinb42@hotmail.com, 850300)  
 
Karin Boonstra 
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Herfsttennis Wintertennis 
 

We willen er eigenlijk nog niet aan, maar het tennisseizoen zit er wel zo’n beetje 

op. Er komt vast nog wel een nazomers dagje, of eentje met rustig herfstweer, 
maar dat wordt de extra tijd. De reguliere speeltijd zit erop. 
Wat hadden we nog een prachtig weer bij ons opmaaktossdagje! Het grootste 
deel van de zaterdag vrolijke stemmen en geplok van ballen in de volle zon, glim-
lachjes van voorbijfietsers en bitterballen. Volgend seizoen ook maar zo beginnen 
lijkt me. 
 

En dan misschien wel in een nieuw clubhuis, want de voorbereidingen daarvoor 
zijn nog steeds in volle gang. Het zal de laatste keer wezen dat we de sleutels van 
dit Moarhoes overdragen aan de ijsclub. Met een beetje pijn maar ook een mooi 
vooruitzicht. 
 
Dat betekent allemaal niet dat er helemaal niet meer getennist wordt, tot die tijd. 
De jeugd gaat door onder deskundige leiding in de sporthal. Vanaf begin novem-
ber op dinsdagmiddag. De groep van ongeveer 7-9 jaar van half vijf tot kwart over 
vijf. En de groep van 9+ daarna tot 6 uur. 
De hele winter onder dak en goed voorbereid de baan op in het voorjaar voor on-
geveer 60 euro. (afhankelijk van het aantal deelnemers) 
Als je nog geen lid bent van de Bosbaan mag je ook mee doen, dan kost het € 5 
extra. Daarvoor kun je je nu opgeven: janneke@lighthunter.com of (0596) 55 09 
15. Zo snel mogelijk! 
 
Kaj Reker 
tvdebosbaanstedum.nl 
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Nieuws van de ijsvereniging  
 

De weermannen hebben ons opnieuw een strenge winter 
voorspeld met veel natuurijs, maar ook dit jaar gaan we 
weer schaatsen op Kardinge! Dit jaar willen we 4 vrijdagavonden gaan. Zodat we 
na deze avonden op onze eigen ijsbaan allemaal pootje-over door de bocht gaan, 
de slag weer in de benen hebben en alle niet-Stedumers eruit schaatsen! 
 

De kosten voor de baan en de trainingen komen op 15 euro per persoon. Wil je 
meedoen? Lever dan een briefje met daarop je naam, adres en leeftijd bij Anjo 
Hofman in. Molenstraat 14. Het bedrag graag de eerste avond gepast meenemen 
in een envelop, graag weer voorzien van naam en adres. Verzamelen op het ha-
venterrein tegen half 8, vertrek naar Kardinge om half 8 stipt, waar we om 10 voor 
8 in de hal bij elkaar komen. Wil je geen schaatsavond missen, noteer de vier vrij-
dagen dan nu alvast in je agenda: 25 november, 2 december, 9 december en 16 
december 
 

Binnenkort komt het bestuur ook weer langs uw deur om de contributie te innen 
voor het komende schaatsseizoen 2011/2012. Het bedrag is 8 euro per huishou-
den/adres. U helpt ons ontzettend door het bedrag gepast klaar te leggen! 
 

Dan tot slot nodigen we u uit om aanwezig te zijn bij de jaarvergadering van ijs-
vereniging Stedum. Deze vindt plaats op maandag 21 november 2011, 20 uur in 
het clubgebouw bij de ijsbaan. 
 

Agenda jaarvergadering ijsvereniging Stedum 
 

1. Opening 
2. Mededelingen / ingekomen stukken 
3. Notulen / jaarverslag 
4. Financieel verslag van de penningmeester 
5. Verslag kasnazieners 
6. Saneringsplan ijsbaan terrein en gebouw 
7. Stedumer Omloop 
8. Schaatsen Kardinge en skaten Ten Boer 
9. Bestuurswisselingen 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
 

Tot ziens, op Kardinge, aan de deur, of bij de jaarvergadering! 
 

Janna Bathoorn 
 

 
Schaatsen op kardingeschaatsen op kardingeschaatsen op kardinge Schaatsen op kardingeschaatsen op kardingeschaatsen op kardinge Schaatsen op kardingeschaatsen  
 

 

Naam: 
Adres:  
Leeftijd: 
 
Gaat graag mee naar de 4 schaatsavonden op Kardinge  



 23

v.v. Stedum 
 

Nu de voetbalcompetitie al weer enkele weken aan de gang is en er interessante 
ontwikkelingen zijn rondom de v.v. Stedum houdt het bestuur van de v.v. Stedum 
u graag via de Stedumer op de hoogte. Onderstaand daarom enkele nieuwsfeiten. 
 

De teams 
De drie seniorenelftallen van de v.v. Stedum zijn de competitie goed begonnen. 
Het 1e elftal, uitkomende in de 4e klasse C, wist in de eerste 7 wedstrijden 10 pun-
ten te behalen. Na een slechte start, met een forse nederlaag met 5 – 1 bij VVK, 
werd vervolgens drie keer op rij gewonnen.  De laatste drie wedstrijden brachten 
echter twee nederlagen en één gelijkspel, waardoor het 1e momenteel een goede 
middenmoter is. Met de derby tegen TEO op het programma (29 oktober) zal blij-
ken of de middenmoot of subtop voor dit team vooralsnog haalbaar is. Het 2e 
team, vorig jaar net geen kampioen in de res. 5e klasse, is nog steeds ongesla-
gen.  In 4 wedstrijden werden 12 punten behaald, er werd 17 keer gescoord en 
slechts 6 keer moest de bal uit het eigen doel worden gehaald. Aangezien de der-
by tegen De Fivel 2 al gespeeld is als u dit leest, is het even de vraag of de onge-
slagen status nog van toepassing is. Maar dat de ambitie dit seizoen het kampi-
oenschap is, is overduidelijk. De ‘veteranen’ van de v.v. Stedum doen het ook dit 
jaar weer uitstekend, enkel de uitwedstrijd tegen het 1e elftal van Nieuwolda werd 
verloren, voor het overige werd steeds met grote cijfers gewonnen, na 5 wedstrij-
den heeft het 3e dan ook 12 punten en 42 doelpunten voor en 15 tegen.  Tenslotte 
mogen de goede prestaties van het zaalteam natuurlijk niet onvermeld blijven, op 
dit moment staat dit team op een keurige 2e plaats. Dit team is in principe twee-
wekelijks te bewonderen in de Boshal, voor het exacte programma zie 
www.vvstedum.com. Hier vindt u natuurlijk ook alle overige informatie over de 
teams en de v.v. Stedum. Met ca. 75 unieke bezoekers per dag blijkt de website 
een schot in de roos.    
De A- en C-junioren presteren ook naar behoren. Het volledige B-team mag het 
dit jaar als A-team proberen en dit geeft de nodige uitdagingen, want de tegen-
standers zijn fysiek soms een maatje te groot. Voetballend gaat het echter prima, 
o.l.v. Jan de Jonge, Maris Keijser en Marten Hovenga (trainer) zijn de A-junioren 
op dit moment een goede middenmoter. De C-junioren doen het dit jaar ook weer 
prima, wel werd afgelopen zaterdag helaas verloren van de leeftijdsgenoten uit 
Zoutkamp/Ulrum, waardoor dit team voorlopig genoegen moet nemen met een 3e 
plaats.  
De pupillen van de v.v. Stedum, dit zijn de D, E en F-ers, doen het vooralsnog ook 
prima. De D-pupillen hebben pas één keer verloren (tegen Woltersum) en hebben 
al een mooi uitje naar Schiermonnikoog gehad. Hier versloegen ze de Monnik 
ruim en hadden ze een mooi en zonnig dagje uit. De E-pupillen doen het ook  
prima, maar ook zij hebben soms moeite met ‘grote’ tegenstanders. Ondanks het 
nipte verlies tegen SIOS (2-1) heeft dit team al twee keer gewonnen en een mooi 
plaatsje in de middenmoot veroverd. De F-pupillen presteren ook erg goed, een 
klein puntje van zorg is het aantal F-pupillen waardoor het wel eens enig gepuzzel 
kost om wekelijks twee teams de wei in te sturen. Maar met twee tweede plaatsen 
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doen de F-teams het prima.  
 

Kaboutervoetbal? 
Er zijn ideeën om binnenkort, dit is natuurlijk afhankelijk van de belangstelling, 
weer met kaboutervoetbal te beginnen. Dit is in principe voor kinderen van 4 en 5 
jaar die het leuk lijkt om spelenderwijs kennis te maken met het voetbal. Dus 
mocht je dit leuk lijken, maak dit bekend bij Arend Koenes of Andries de Vries en 
wie weet kun je binnenkort al in groepsverband trainen en voetballen.   
 
Sponsoren gezocht 
Zoals u al vaker heeft kunnen lezen zijn we actief bezig om het aantal sponsoren 
te verhogen, dit loopt bijzonder goed. Zo zijn o.a. Hanos, ODN, Abiant, Swaithoes 
als nieuwe bordsponsoren binnengehaald. Verder zijn we in vergevorderd stadium 
met een aantal potentiële (bord)sponsoren en hebben een aantal bestaande 
sponsoren (o.a. Bebeka) hun contracten verlengd.  Ook zijn alle leiders door 
Schilders- en behangersbedrijf A. Slager voorzien van leidersjassen, hierdoor is 
het kader van de v.v. Stedum nu duidelijk als zodanig herkenbaar en goed be-
schermd tegen weersinvloeden.    
 

Mocht u  meer willen weten over de mogelijkheden om de v.v. Stedum te sponso-
ren dan kunt u contact opnemen met Pieter Berend Slager (06-40018529), hij 
heeft als voorzitter van de v.v. Stedum ook de portefeuille sponsoring in beheer. 
Ook kunt u contact opnemen met Dirk Dijkema als lid van de sponsorcommissie. 
Kijk overigens ook niet gek op dat u binnenkort wellicht op een andere manier be-

naderd wordt.   
 

Banketstavenactie! 
Op 1 en 2 december. Zal de v.v. Stedum 
bij u langs komen met (overheerlijke) 
banketstaven. Natuurlijk de ideale kans 
om kort voor de feestdagen (o.a. Sinter-
klaas en Kerst) uw slag te slaan en de 
v.v. Stedum te ondersteunen. We hopen 
dan ook dat u onze ‘verkopers’ tevreden 
wilt stellen door tot aankoop over te gaan.  
 

Natuurlijk hopen wij u met regelmaat, als 
voetballer, supporter, sponsor, vrijwilliger, 
ouder of…,  te treffen op het sportpark 
van de v.v. Stedum. Voor meer informatie 
over de v.v. Stedum verwijzen wij graag 
naar www.vvstedum.com.  
 
Het bestuur van de v.v. Stedum 
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De Schuttersvereniging 
De Schuttersvereniging heeft op donderdag 13 oktober deelgenomen aan de 
Gemeentelijke Kampioenschappen. Deze werden gehouden bij de SV.de Muske-
tiers in t'Zandt. Er wordt ieder jaar geschoten om de Rodenboogbokaal. 
 

De uitslag: 5e pr. GEO uit Garrelsweer 89.pnt 
4e pr. Wierdeschutters uit Leermens 98.3pnt 
3e pr. SV Stedum met 105.6 pnt 
2e pr.de Musketiers uit't'zandt 106.0 pnt 
1e pr. De Vaste Hand uit Loppersum 106.4 pnt 
Hoogste schutter en schutster op Pistool kwamen uit Stedum 
Corné Reker met 89 pnt en Rianne Lofvers met 88 pnt. 
Hoogste schutter E.Bakker van 't Zandt met 111 pnt 
Hoogste schutster Rianne Lofvers ook met 111 pnt 
 

Wethouder Prins deelde 
de prijzen uit. Het volgen-
de concours voor de 
Schutters is op 18 novem-
ber in Holwierde 
 

Coby Nienhuis 

 

 
Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Al verschillende keren heb ik in Stedum geringde mussen gezien. Ook op het 
Klokkenpad. Daar waren zelfs een paar musjes bij met meerdere ringen om de 
pootjes. Ik zag een mus met een groene ring, eentje met een blauwe ring, eentje 
met een gele ring en een mus met een witte ring. Na een gesprek met de familie 
Nijboer van de Lopsterweg en de informatie die ik hierover ontving van de redac-
tie van 'De Stedumer', weet ik hoe de vork in de steel zit. En met mij weet u dat 
inmiddels ook. De mussen in ons dorp worden geringd aan de Lopsterweg in ons 
eigen dorp!  
 

Bij het zien van de geringde mussen schoot mij een geschiedenis van zo'n twintig 
jaar geleden te binnen. Een verhaal dat ik vroeger wel eens hoorde. Niet één 
keer, maar veel vaker en dan neem je aan dat echt gebeurd is. Het ging over een 
visser in onze provincie, die naast waarschijnlijk wedstrijden, vooral voor zijn ple-
zier aan het vissen was. Hij viste, zo werd verteld, altijd in hetzelfde viswater. Tel-
kens als deze meneer een vis aan de haak sloeg nam hij een schaartje en knipte 
een driehoekje uit het staartje.... Daarna mocht de vis weer terug in het water. Op 
deze manier wist de man zeker, dat wanneer hij een vis met een stukje uit de 
staart ving, hij die al eerder gevangen had. Een heleboel vissen in dit viswater 
hadden nu dat merkteken. Het gevolg was dat andere vissers in datzelfde viswa-
ter nu ook gemerkte vis vingen. De vissers die het verhaal kenden, wisten onmid-
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dellijk dat de vis aan hun haak eerder gevangen was door de collega met het 
schaartje... 
 

Vanzelfsprekend is dit een merkwaardige geschiedenis. Wat de man deed was 
dieronvriendelijk en afkeurenswaardig. Wel wordt er voor wetenschappelijk onder-
zoek vis gemerkt. Maar dat heel is wat anders. Op internet las ik op het onder-
schrift van een foto, dat het merken van vis door en voor de wetenschap, met 
kleurstof gebeurt. Ik ga er van uit dat dit de vis niet schaadt. Hoe men dit precies 
doet is mij op dit moment niet duidelijk. Ik vond verder geen tekst bij de plaatjes. 
 

Nog gekker vond ik het stukje op televisie, waarin een mevrouw geïnterviewd 
werd. Deze mevrouw voerde en ving verwilderde katten. Ik zag dit 's avonds op de 
Nederlandse televisie. Je zag in die reportage ook verschillende verwilderde kat-
ten. Een doodsbange kat zat half verscholen in de bosjes. Je kon nog net haar 
kopje uit de struiken zien steken. Uit een oor van dit schuwe beest was een drie-
hoekje geknipt.... Door dat merkje, vertelde de mevrouw, kon zij de kat onmiddel-
lijk herkennen. Zij had de kat eerder gevangen. Het beest was toen bij de dieren-
arts geweest en was daar gesteriliseerd. Daarna had de dierenarts een driehoekje 
uit het oor van het dier geknipt.... Omdat het dier totaal was verwilderd, was het 
weer vrijgelaten op haar oude plek. Door het merkteken wist de mevrouw dat dit 
diertje al door de dierenarts was geholpen. Zij bracht de kat alleen nog maar kat-
tenvoer.... 
 

Eldert Ameling 
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen"   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op! Het emailadres van de Stedumer is veranderd. Stuur uw arti-

kelen vanaf nu naar destedumer@gmail.com  
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 
 
29 oktober   Flesseninzamelingsactie De Struners 
 
3 november Steunstee in het Herv.centrum van 14.00-16.00 uur Onderwerp: 

Brandweer 
 
4 november   Eerste Groninger Voorlees- en vertelsalon 
 
5 november   Natuurwerkdag 
 
15 november  Vrouwenraad Stedum: Lezing door dhr. Kreuijer over "Van Lauwer-

zee tot Dollard tou" en de flora en fauna van de Groninger Wadden. 
"Hervormd Centrum" om 14.30 uur. 

 
16 november De Jaarlijkse ledenvergadering van de Oranjevereniging. Plaats: 

Hervormd Centrum. Aanvang 20.00 uur De Agenda komt binnenkort 
in de brievenbus. 

 
25 november Najaarsbijeenkomst Dorpsbelangen 
 
28 november   Passage: Mw. Mulder-Kunst uit Delfzijl. Onderwerp: China. 
 
19 december   Passage: Kerstavond 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 25 november. Kopij inleveren 
bij de redactie voor woensdag 16 november. 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 en Janna Bathoorn. 
Advertenties: Wilco Witteveen: 0596 55 17 81, jvanwijk03@hetnet.nl 
 

 

 


