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Berichten van Dorpsbelangen 
 

Dorpscafé Stedum 
Zet alvast in uw agenda: vrijdag 17 februari vanaf 19.45 uur Dorpscafé Stedum. 
Details volgen in januari en op www.stedum.com. Neem voor meer informatie 
contact op met dorpsbelangen@stedum.com 
 

B(l)oeiende Bosranden 
Wil je meedenken over hoe we het Steemer bos verder kunnen ontwikkelen? 
Meld je dan via dorpsbelangen@stedum.com aan voor de groencommissie. Sa-
men met Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Groningen gaat de groencom-
missie een nieuw groenplan opstellen. Dit plan wordt vervolgens samen met an-
dere dorpsbewoners uitgevoerd tijdens gezellige natuurwerkdagen.  
 

Speelvoorzieningen 
In Stedum zijn niet veel speelvoorzieningen. Er is het speeltuintje aan het Vlaspad 
en de speelvoorzieningen bij de scholen. Verder ligt er een plan om midden in het 
dorp een avonturentuin te realiseren en zijn er ideeën om in het bos een natuur-
speelplaats te realiseren. Wil je graag meedenken over hoe we in Stedum goede 
speelvoorzieningen regelen? Meld je dan via dorpsbelangen@stedum.com. In 
maart 2012 willen we de gemeente ons plan presenteren, want in april 2012 wordt 
er geld verdeeld over de dorpen om plannen te kunnen financieren. 
 

Brainstorm Dorpswinkel 
Omdat hier in het dorp behoefte aan bleek te zijn heeft dorpsbelangen het initiatief 
genomen tot de organisatie van een Brainstorm Dorpswinkel. Deze vindt plaats op 
vrijdag 27 januari vanaf 19.45 uur. De locatie wordt bekend gemaakt via 
www.stedum.com. De brainstorm wordt begeleid door Kaj Reker 
http://coachkaj.nl/ . Meer informatie dorpsbelangen@stedum.com  
 

Lorette Verment 
Voorzitter dorpsbelangen 
 

 

Adverteren in de Stedumer 
 

Vanaf januari kunt u voor adverteren in De Stedumer contact opnemen met Ellen 
Gommers. Zij is te bereiken via adv.destedumer@gmail.com en (0596) 58 18 10. 
 
 
 
 

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 Georg Dekkinga. (foto: Janna Bathoorn). Georg is onlosmakelijk ver-
bonden aan scoutinggroep ‘De Struners’. Dat blijft voorlopig ook zo, ondanks dat hij binnenkort 
gaat verhuizen naar Sauwerd. Uit het gesprek dat Eldert Ameling met hem heeft, blijkt deze  
leraar aardrijkskunde een sportief ‘buitenmens’ te zijn.  
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Najaarsbijeenkomst Dorpsbelangen 
 

Kort verslag Najaarsbijeenkomst Dorpsbelangen 25 november 2011. 
 

Woningbouw  De bouw van 6 levensloopbestendige woningen van Wierden en 
Borgen start in het voorjaar van 2012 en worden opgeleverd in het najaar. De 
laatste 2 bewoners van het rijtje aan de Hilmaarweg gaan hier wonen, waarna dit 
rijtje gesloopt kan worden. Na oplevering van de woningen kan de groene long 
aangelegd worden. De inrichting van dit groengebied wordt bepaald in overleg 
met de klankbordgroep Herinrichting Stedum, waar behalve stichting Historie Ste-
dum, LTO Noord en politie ook dorpsbelangen zitting in heeft. Een ieder die hier-
over mee wil denken, kan zich melden via dorpsbelangen@stedum.com 
 

Herinrichting  
In 2012 of 2013 wordt begonnen met de aanpak van achterstallig onderhoud van 
wegen en riolering. Dit wordt groots aangepakt en er komt een ontwerp voor de 
herinrichting van Stedum. Onderdeel hiervan is het instellen van een 30-km zone. 
De eerder genoemde klankbordgroep is hierbij betrokken. Begin 2012 wordt hier-
over een informatieavond georganiseerd.  
 

Dorpshuis 
Er spelen verschillende zaken. Het realiseren van een dorpshuis in het pand van 
café ‘t Oude Raedthuys lijkt niet haalbaar. Er is een potentiële koper van het Klok-
kenpadgebouw die ook openstaat voor onderdak bieden aan dorpsactiviteiten. Er 
is het plan voor het Moarhoes (zie hieronder). Al met al is het een puzzel waarvan 
de stukjes nog op hun plek moeten vallen. Het gemis van een café blijft dus voor-
lopig. 
 

Scholen  
Vorig jaar is het project geïntegreerde kindvoorziening gestart in Stedum. De 
Crangeborg en de Bongerd zijn met elkaar in overleg over de mogelijkheden van 
verregaande samenwerking. Dit verloopt zeer succesvol en de intentie is om een 
nieuwe gezamenlijke school te starten. Daar beide schoolgebouwen aan vervan-
ging toe zijn is dit een mooie gelegenheid om een nieuw gebouw neer te zetten. 
 

Moarhoes  
Door goede samenwerking tussen tennisvereniging, scouting en ijsvereniging zijn 
er inmiddels verregaande plannen voor een nieuw verenigingsgebouw. Ook de 
schietvereniging is geïnteresseerd. De stichting Moarhoes is in oprichting. Voor 
het realiseren van het nieuwe gebouw wordt een bedrag door de gemeente be-
schikbaar gesteld en worden subsidies verworven. 
 

Bibliobus  
De bibliobus wordt voor een uur per week behouden voor Stedum. Het is wel ver-
standig om na te blijven denken over een toekomstbestendige bibliotheekvoorzie-
ning in Stedum. 
 

Sociale dorpsvisie  
Begin dit jaar is een werkgroep gestart om de dorpsvisie aan te vullen met een 
sociale paragraaf. De nadruk zal liggen op jeugd en ouderen, het doel is om wen-
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sen, dan wel witte plekken van het dorp in kaart te brengen en te vertalen in voor-
stellen naar de gemeente. Op www.stedum.com wordt het dorp gevraagd actief 
mee te denken. 

De volgende ALV Dorpsbelangen vindt plaats op 20 april 2012. 
 

Lorette Verment 
Voorzitter dorpsbelangen 
 

 

Nieuwjaarsconcert op zaterdag 14 januari 2012 
 

Op 14 januari organiseert de Activiteitencommissie van Dorpsbelangen Stedum 
een Nieuwjaarsconcert, samen met het fanfareorkest Jehova Nissi. Als je een 
keer het orkest in deze feestelijke sfeer hebt meegemaakt, wil je dit evenement 
niet meer missen. Iedereen was vorig jaar erg enthousiast, en Dorpsbelangen re-
kent dan ook op nog meer bezoekers. Ook het concert van 12 november jl. van 
Jehova Nissi was een groot succes, dus mis dit niet! 
 

Vanaf 19.30 bent u/ben je welkom in een feestelijk versierd en verlicht Tref-
punt/Gereformeerde kerk aan de Bedumerweg. Eerst even koffiedrinken en een 
Nieuwjaarsrolletje erbij, bijkletsen en tegen 20.15 begint het concert in de kerk. 
Onder leiding van dirigent Jan Werkman speelt Jehova Nissi een feestelijk pro-
gramma. Er zal geen pauze zijn. Na afloop van het concert brengen we met el-
kaar een toost uit op het nieuwe jaar, waartoe u een feestelijk drankje wordt aan-
geboden door Dorpsbelangen. 
 

Wat mag u verder verwachten? 
Ook bij dit Nieuwjaarsconcert is de verzorging prima, want de familie Slager weet 
wat de Stedumers graag bij het drankje als hapjes zien. Ook aan de kinderen is 
gedacht, niet alleen met versnaperingen, maar ze mogen ook meehelpen met 
slagroom spuiten, oberen, en ze kunnen sjoelen. Ook de volwassenen blijkt sjoe-
len nog aan te spreken. Het concertbezoek is voor de kinderen niet verplicht. Ze 
mogen ook meehelpen met het klaarzetten van de toost en versnaperingen. Kort-
om, voor elk wat wils, en vrijheid staat voorop. Wij steken ons als ontvangstcomité 
in een beetje feestelijke kleding, maar ook dat is geen verplichting. Uitkijkend naar 
de eerste genoeglijke avond in 2012, 
 

Karen Hemmen, Lies Oldenhof, Martin Zijlema 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 

 

Uw oude Stedumers naar het archief 
 

De Groninger Archieven en de Historische Vereniging Stedum zijn geïnteresseerd 
in De Stedumer. Heeft u zelf oude exemplaren en wilt u deze doneren aan óf de 
Groninger Archieven óf de Historische Vereniging, laat het dan weten aan de re-
dactie van de Stedumer, (0596) 58 18 10 of destedumer@gmail.com. Vanaf nu 
worden De Stedumers op deze twee plekken gearchiveerd. 
 
Janna Bathoorn en Erik Staal 
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Oud en nieuw 2011-2012 
 

Op oudejaarsdag staat de activiteitencommissie van Dorpsbelangen traditiege-
trouw weer met warme chocolademelk en een slokje in de Haven. Om 5 uur wor-
den daar de ingezamelde kerstbomen weer in de brand gestoken. Mochten er 
mensen zijn die een vuur midden in de nacht ook mooi vinden dan is daar ook ge-
legenheid voor. Daarvoor is de zandplek ook bedoeld. In de Ommelander van de-
ze week was te lezen dat er voor een kerstbomenbult strikte regels voor gelden. 
We hebben een vergunning voor een vuur gekregen, en om die te behouden 
moeten we ons wel aan die regels houden. Daarvoor wordt ieders medewerking 
gevraagd. Dus niet op het asfalt branden en geen grofvuil bij de bult gooien. Hier-
op wordt de hele dag toezicht gehouden en men riskeert een forse boete als men 
zich niet aan de regels houdt. Erger is dat we dan een volgend jaar geen toe-
stemming meer krijgen. Ieders medewerking is nodig, zodat het volgend jaar ook 
weer op deze wijze kan. Er is genoeg voorraad (toegestaan) brandbaar materiaal 
om het ’s middags èn ’s avonds warm te houden. 
 

Feest 
Verder willen we het graag om 5 uur in de Haven voor iedereen gezellig hebben. 
Met kleine kinderen in de buurt is carbid schieten niet erg geschikt. Dus graag een 
uurtje onderbreken als we de kerstbomen aansteken en de chocomel schenken. 
Vorig jaar ging het redelijk goed, het is jammer als niet iedereen zich welkom voelt 
op dit tijdstip. We vragen dit uiteraard ook zelf aan de carbidschieters, en ook voor 
hen is het dan vast een goed moment voor een slokje. Verder wonen er ook men-
sen, die ook kinderen en honden hebben, dus het zou wel zo prettig zijn als daar 
ook rekening mee gehouden wordt. Ouders, wijst u uw kinderen ook op wat leef-
baar voor anderen is? 
 

Feest in de sporthal 
’s Avonds is er feest in de sporthal, vanaf 01.00 uur. De (verplichte) professionele 
beveiliging ziet uiteraard toe op het niet mee naar binnen nemen van vuurwerk. 
Eindtijd: 5 uur. Dit feest is mogelijk omdat de gemeente ons subsidieert in het ver-
trouwen dat alles goed verloopt. Voorgaande jaren bleek dat het hier heel gezellig 
kan zijn met Oud en Nieuw. Daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor! 
 

Hulp 
Wil dit slagen dan is een goede sfeer, maar ook hulp bij de voorbereiding en het 
opruimen nodig. De voorbereiding is de dag na Nieuwjaar, zodat iedereen een 
beetje bij kan komen. Meld je aan bij Peter Slager, tel 551972, slagerp@hetnet.nl. 
We zijn ook zo vrij om mensen te vragen en hopen erop dat iedereen snapt dat 
we die hulp ook echt nodig hebben. Dit lukt alleen omdat er ook mensen zijn die in 
de Oudejaarsnacht bereid zijn nuchter voor anderen een biertje te tappen. En hel-
pen is ook heel gezellig natuurlijk. 
Alvast bedankt alvast voor de medewerking, dan wordt het weer een geslaagd 
Oud en Nieuw feest! 
 

Peter Slager en Lies Oldenhof 
Dorpsbelangen en de Activiteitencommissie 
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Georg Dekkinga, scouting-
vereniging 'De Struners' 
 

Terwijl de dag van hun verhuizing ras 
nadert, betekent het vertrek van familie 
Dekkinga niet dat zij hiermee de band 
met de 'De Struners' gaan verbreken. 
Hun relatie met de Stedumer scouting-
vereniging blijft onveranderd. Met die 
wijsheid reeds in het achterhoofd bel ik 
die novemberavond aan bij de familie 
Dekkinga. Vrijwel gelijktijdig komt Ge-
org met zijn broer Nico eraan gereden. 
Zij zijn aan het werk geweest in de 
nieuwe woning. Vrijwel elk stukje vrije 
tijd steekt Georg (1979) nu aan het ge-
reed maken van het nieuwe huis aan 
De Stuw 3 in Sauwerd. 
 

Georg is leraar aardrijkskunde aan het 
Ommelander College in Appingedam. Zijn vrouw Jolanda Dekkinga-Hoekstra 
(1981) is surveillant aan de Hanzehogeschool Groningen. Zij is nog thuis na de 
bevalling. Bij mijn binnenkomst in hun woning aan de Borgweg 19 zie ik een piep-
klein babyhandje uit de draagzak van Jolanda tevoorschijn komen. Het is het 
handje van dochtertje Ylva. Het kindje is net een maand oud. Jolanda laat Ylva 
zien. Enthousiast komen de twee hondjes erbij, Jack Russell Terriers. Hun na-
men: Jack en Russell. Aan tafel zittend volgt al snel de eerste vraag aan Georg, 
de hopman van 'De Struners'. "Wat is jouw scouting-historie? Ben je in je jeugd 
ook bij scouting geweest?" Zijn antwoord is opmerkelijk. Dekkinga groeide op op 
het Waddeneiland Vlieland. En... daar heb je eigenlijk alles wat je bij scouting zou 
willen zien: een geweldig stuk natuur, vrijheid, ruimte, echt alles wat het decor bij 
scouting interessant maakt. Maar er was geen scoutinggroep... Levendig en gede-
tailleerd vertelt Georg over de belevenissen uit zijn jeugd. Over Vlieland, een idea-
le plek om ervaring op te doen voor elke hopman bij een scoutinggroep. Hij vertelt 
over de hutten die hij bouwde, een tien meter hoge boomhut, vlakbij de vuurtoren. 
Een bijzonder pijnlijke val, omdat het touw op één plek doorgeschuurd was en 
brak. Een onderaardse hut waarin iemand anders een vuurtje ging stoken. De ge-
volgen daarvan. Met een brommer over het strand scheuren, een bekende eilan-
der jongensactiviteit, is hem niet onbekend. Ooit hing Georg hulpeloos aan een 
boom te bengelen en hing nog aan een ritssluiting. "Ik had toen geen telefoon. Ik 
hoopte steeds meer en meer dat ik gevonden zou worden..." Dat gebeurde geluk-
kig en hij werd uit de boom bevrijd! Onvergetelijk was de tocht met broer Nico op 
de schaatsen. Over het hele eiland lag een laag ijzel, minstens drie centimeter 
dik. Met zijn beiden zijn zij op de schaatsen over het strand langs de Noordzee-
kust gereden en toen weer terug. "Dat was spectaculair," zegt broer Nico die in de 
provincie Friesland woont en diezelfde avond weer naar huis moet. "Ik was altijd 
buiten in de natuur," vervolgt Georg, "op mijn tiende, elfde, jaar kreeg ik van mijn  
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ouders een hele grote surfplank. Maar op mijn dertiende, veertiende, ben ik met 
surfen gestopt. Ik heb het geprobeerd, maar zou nooit een goede surfer geworden 
zijn." Hierna ging Dekkinga over op het zeekanoën, een vak apart. "Je moet over-
al rekening mee houden, met de wind, met eb en vloed. Ik ging enkel met aflandi-
ge wind kanoën. Beslist niet met noordwesterstorm. Je hebt weliswaar een surf-
pak aan, maar kom je in het koude water dan houd je dat niet lang vol. Ik denk dat 
je na een uur in dat koude water dood bent..." Natuurlijk sloeg Georg wel eens 
om. Dat gebeurt nou eenmaal met kanoën. Maar dan zwom hij eruit en pompte 
elektrisch het water eruit. Deze kano, een handgemaakte knikspant zeekajak, was 
5 meter 55 lang. De breedte was, daar waar de kano het breedst was, 55 centi-
meter. "Ik ging meestal een kilometer tot anderhalf uit de kust. Het eskimoteren, 
bij het omslaan zo weer met de kajak en al terugdraaien, kon ik niet zo goed. 
Vandaar dat ik eruit zwom."  

 

Wie Vlieland kent weet dat er een grote zandplaat is die 'Vliehors' heet. Dekkinga 
vertelt van het militair oefenterrein dat daar zit, want een gedeelte is militair ge-
bied. "De landmacht is hier gestopt met oefenen, maar de straaljagers oefenen er 
nog praktisch dagelijks. De toeristen worden daar rondgereden in een grote leger-
vrachtwagen, met de 'Vliehors Expres'. Ik ging vaak mee en bleef een dag op de-
ze zandplaat. Het verste gedeelte van de 'Vliehors' werd niet gebruikt als schiet-
terrein. Daar kon je veilig vertoeven." In die tijd bij zijn ouders wonend, samen met 
zijn twee broers, kon Georg wel de mavo-opleiding op het eiland volgen. Voor een 
vervolgopleiding moest hij noodgedwongen naar de wal. Voor de eilander jeugd 
betekent zoiets dat je enkel nog in de weekenden en in de vakanties naar huis 
kan. In Leeuwarden volgde Dekkinga de havo-opleiding. Daarna de lerarenoplei-
ding bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. "In eerste instantie wilde ik naar 
zee. Ik wilde varen. Pas nadat ik in de zomervakantie zes week op zee gezeten 
had, op een coaster van Rederij Wagenborg, besloot ik de lerarenopleiding te 
gaan volgen." 
 

Over 'De Struners' vertelt Dekkinga: "Wij hebben eerst een aanloop van drie jaar 
gehad. In december 2010 zijn wij door 'Scouting Nederland' opgenomen en een 
officieel erkende scoutinggroep geworden. Wij hebben een bestuur. De voorzitter 
is Jelle van der Knoop, secretaris is Ellen Gommers en penningmeester Elisabeth 
Renkema, Nico Schutter is de materiaalbeheerder. Wij hebben een professionele 
leiding die bestaat uit Georg Dekkinga, Helma Mulder, haar dochter Thirza, Di-
euwke Bruinius, Gert-Jan Exoo, Roos Hogewind, Arjen Perdok en Ruben Curré. 
In 2010 hebben wij, Georg, Helma, Gert-Jan en Dieuwke in Groningen de basis-
cursus vaardigheden voor de leiding gevolgd. Daarnaast volgden wij een cursus 
kampeertraining en een cursus EHBO. In 2010 gingen wij voor het eerst naar het 
Noordelijk Pinksterkamp Marnerwaard. Wij gingen toen met een welpengroep, 
maar hadden al een groep jeugd in Stedum die de leeftijd had om scout te wor-
den." Deze scoutgroep kwam er dan ook in datzelfde jaar. De leeftijd van de 
scouts is van 11 tot 14 jaar. Bij de welpen is dat van 7 tot 11 jaar. We hebben nu 
13 scouts en 17 welpen. De oudste groep, explorers, is een groep met jongeren 
van 15 tot 18 jaar. Maar deze groep bestaat nog niet in Stedum. "Komt er dan nog 
at na deze groep explorers?" vraag ik. "In principe kun je gewoon blijven. Dat heet  
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stam. Je kunt dan bijvoorbeeld leiding geven," legt Georg uit, “met mijn 32 jaar 
moet er vanzelfsprekend wel een natuurlijk verloop zijn. Als de tijd daarvoor rijp is 
stap ik uit de leiding en ga dan vooral de jongeren met de andere bestuursleden 
faciliteren; mede ervoor zorgen dat 'De Struners' op koers blijven, mijn steentje 
bijdragen.”  
 

De datum 15 januari 2011 was voor de scouting in Stedum erg belangrijk. Dit was 
als het ware de officiële start van de vereniging. Iedereen werd toen officieel lid en 
legde de scout-eed af. Jong en oud kreeg toen zijn blouse en das. Op hun websi-
te www.destruners.nl kunt u leuke foto's bekijken van deze 'installatie' en een he-
leboel andere informatie vinden over 'De Struners'. Over het ontstaan van deze 
scoutinggroep vertelt Dekkinga hoe er al in december 2008 een activiteitenmiddag 
werd georganiseerd met als leiding Philip Smits, Jelle van der Knoop, Ellen 
Gommers, Georg Dekkinga. De locatie was toen het Stedumer bos. De leuke ver-
slagen van de activiteiten van 'De Struners' staan regelmatig in 'De Stedumer'. 
 

Georg Dekkinga heeft vrij veel ervaring met GPS. Aan de in ons dorp georgani-
seerde GPS tochten heeft hij meegeholpen. De meeste mensen kennen hem wel. 
Maar minstens zo bekend is Georg door zijn ligfiets waarmee men hem vaak ziet 
fietsen. Onlangs reed deze fietsliefhebber een tocht van maar liefst 6000 kilome-
ter! Heen en terug naar de Noordkaap. Terwijl de meeste mensen nauwelijks een 
idee hebben waar dat precies ligt, stippelde de leraar aardrijkskunde (met GPS) 
deze ingewikkelde tocht zelf uit. Met tent, reserve fietsonderdelen, slaapmat, 
slaapzak, kookspullen en geschikte kleding ging hij op pad. Diezelfde avond bij 
hem thuis in Stedum laat Georg mij de al eerder in ons dorp vertoonde filmbeel-
den zien. Dekkinga reed door tunnels, om de bergen heen, nam hier en daar een 
veerpont, fietste langs de kust en door de naaldbossen van Zweden. Maar liefst 
34 fietsdagen, met een maximum van 301 kilometer op één dag, wist hij te verzet-
ten. "Ik kwam Nederlanders op de fiets tegen en sprak met Noren. Veel mensen 
wilden wel eens weten wat voor een ding dat het was waarmee ik mij voortbe-
woog. Een Velomobiel, type Quest." Met deze Velomobiel rijdt Georg ook heel re-
gelmatig op en neer naar zijn werk in Appingedam. 
Als de film is afgelopen wil ik graag nog één vraag stellen. De nieuwe woning? 
"Wij wilden graag wat ruimer wonen, een maatje groter. Een grotere tuin en een 
kamer erbij. Er staat veel te koop en wij wilden niet al te veel klussen. In Sauwerd 
hebben wij dat gevonden. Lekker centraal in de nabijheid van de stad Groningen 
en aan het treinstation. Daarnaast is Stedum niet ver weg. Ik kan vanuit Sauwerd 
gewoon bij de scoutingvereniging 'De Struners' blijven!" 
 

Eldert Ameling 
 
 

 

Optreden Tineke Rouw  
 

Op 11 februari treedt Tineke Rouw op in de sporthal, met Groninger liedjes en 
haar buikdansschool. Kaarten kosten 6 euro inclusief koffie met iets lekkers, al-
vast te reserveren op activiteiten@stedum.com. 
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Oliebollenactie 
 

Op oudejaarsdag 31 december hopen wij als gebouwcommissie weer oliebollen te 
bakken, waarvan de opbrengst voor het Hervormd Centrum is. U kunt ze nu al 
bestellen via de e-mail g.kruidhof1@kpnplanet.nl  en afhalen op 31 december op 
Hoofdstraat 23, (0596) 55 10 75. Als u ze vergeten bent te bestellen, dan kunt u 
ook tussen 12.00 en 16.00 uur oliebollen kopen op het zelfde adres. 10 oliebollen 
€ 4.00 en 10 oliebollen met rozijnen € 4.50.  
 

G. Kruidhof 
De gebouwcommissie 
 

 

Coaches gezocht  
 

Regelmatig komen er mensen in Stedum (of in omliggende dorpen) wonen, die uit 
heel andere landen komen en uit heel andere culturen. Ze moeten zich hier maar 
zien te redden. En dat  is lastig, als je de Nederlandse taal nog niet (goed) kent.  
 

Stichting Vluchtelingen Loppersum heeft regelmatig vrijwilligers nodig die het leuk 
vinden om deze nieuwkomers te begeleiden. Door ze te helpen met de Neder-
landse taal, of door ze wegwijs te maken in het oerwoud van Nederlandse regels, 
gebruiken en gewoonten en in de praktische alledaagse dingetjes.  
 

Een coördinator  begeleidt de vrijwilligers en er zijn bijeenkomsten van vrijwilligers 
om ervaringen uit te wisselen. Zou u het leuk vinden om maatschappelijk begelei-
der te zijn of taalcoach? Voor meer informatie bel coördinator Wilko Middel (0596) 
57 25 52, maandag-  of woensdagmiddag. Of mail st.vluchtelingen@kpnmail.nl. 
Na 1 januari 2012: wordt het de Stichting SI!, (0596) 63 10 00, vraag naar Wilko. 
 

Nicolette Scholten 
 

 

Handgeschept en handgebonden 
 

Alweer tien jaar kun je in De Boekwerkplaats leren boekbinden. Al gedurende ver-
schillende jaren doen de cursisten mee met de zogenaamde ‘Bookchallenge’. Een 
soort boekbindwedstrijd voor alle boekbinders in Nederland (professionals en 
amateurs) met alleen maar winnaars. En afgelopen zomer stonden vier bijzondere 
boeken van cursisten tentoongesteld in Parijs. Kortom, de boekbinders uit Stedum 
kennen geen grenzen! 
 

Open Dagen 
In de boekenwerkplaats kunt u ook zelf leren papierscheppen. Op de open dagen 
kunt u zien hoe dit papier er uit ziet. Tijdens de dagen hangt er heel verschillend, 
handgeschept papier: van prei, peen en uien, banaan of van oude kranten, melk-
pakken en met snippers oud geld (guldens!). Bovendien houden we demonstra-
ties en heeft u de kans om zelf ook een papiertje te scheppen. De gratis open da-
gen zijn op 7, 8, 14 & 15 januari van 12.00 tot 17.00 uur;  Hoofdstraat 45. 
 

Susanna Lemstra 
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Nieuwe bewoners 
 

In deze rubriek worden nieuwe bewoners 
aan het dorp voorgesteld. Deze keer zijn 
Jack  Brandsma en Françoise de  
Thouars  met Pelle 8 jaar en Sil 4 jaar. Zij 
wonen aan D. Triezenbergstraat 28. 
 

Sinds wanneer wonen jullie in  
Stedum? 
Sinds  1 augustus 2011. 

 

Waar zijn jullie geboren? 
Jack in Meppel en Françoise in Groningen. Pelle en Sil in Garmerwolde. 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Jack en Françoise  hebben samen een atelier voor interieurarchitectuur  en pro-
duktontwerper. 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid?   
Hij houdt  van hout verzamelen en hout hakken, timmeren en sleutelen aan oldti-
mers. Zij houdt van koken,tuinieren,lezen en naaien. 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Scandinavië. 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland?  
Een pen,papier, plakbank en ijzerdraad. 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen?  
De mogelijkheid om in een industrieel pand te kunnen wonen. 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe?  
Ja,  door school, voetbal,speelweek en familie zwemmen. 
 

Wat zouden jullie doen als jullie de Postcodeloterij Straatprijs winnen?   
Opknapbeurt voor de haven. 
 

Wat is jullie favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Ste-
dum dit boek of deze film zien? 
Onze favoriete films zijn: ‘Another year’ van Mike Leigh,  een prachtige, ontroe-
rende film over het leven, en de film: ‘De weelde van de soberheid’, dit is een film 
over Gerrit Rietveld. Deze film laat zien, dat de schoonheid in kleine dingen zit. 
 

Wat vind je, naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
Wanneer je  vanuit de Hoofdstraat naar Lopsterweg gaat en zicht hebt op de wei-
landen. 
 

Wat is jullie antwoord op de  vraag van de vorige nieuwe bewoners: Hoe ziet 
Stedum eruit over 30 jaar?  
Hopelijk een levendig dorp met meer bedrijven en met winkeltjes. 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen? 
Wat is jullie favoriete gerecht dat wij, absoluut, moeten proeven? 
 

Afie Nienhuis 
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Uit de raad 
 

Twee van karakter heel verschillende avonden, deze week de commissie over het 
milieubeleidsplan en twee weken geleden maakten we ons druk over het onder-
wijs. In beide gevallen was er eenstemmigheid, ook leuk om daar maar eens mel-
ding van te maken. 
 

Eenstemmigheid 
De avond van het milieubeleidsplan verliep in grote harmonie. Op die avond had 
ik de voorzittersrol, dus was het een kwestie van iedereen aan het woord laten 
komen. Dat was niet zo moeilijk, al was dit typisch een onderwerp waarop de ene 
partij zich heel nadrukkelijk profileerde en de andere partij dacht dat het wel prima 
beschreven was zo. We waren het er allemaal over eens dat Loppersum een 
mooie groene gemeente is, en dat ook moet blijven. Echt confronterend over wat 
dan wel en niet zou mogen werd het niet. Dat was ook moeilijk, omdat niet alles in 
onze invloedssfeer ligt. Zo werd er ook over de kolencentrale gesproken, en de 
toename van het verkeer. Aan dat laatste kunnen we natuurlijk wel iets doen, 
maar zover hebben we niet door gediscussieerd. Daar zijn we ook weer raadsle-
den voor. 
 

Onderwijs 
Over het openbaar onderwijs en de kleine scholen is de laatste tijd veel te doen. 
Ouders hebben vooropgelopen om alternatieve plannen te maken, ook in Stedum. 
Nu er grote onafhankelijk van de gemeente werkende besturen zijn, is het niet 
gemakkelijk om invloed op de gang van zaken te hebben. Voor een lokale MR 
(medezeggenschap) zijn er nog wel mensen te vinden, voor de grote MR over 5 

gemeenten heen is dat niet zo gemakkelijk. Zo zijn er 
ook al lang geen bestuursleden meer op voordracht 
van de GMR benoemd. Nu is dat spijtig, want ouder-
invloed is nu heel beperkt. Vanwege het algemeen 
belang van het onderwijs is aan het college van B&W 
de opdracht gegeven om naar deze alternatieve 
plannen te laten kijken door Marenland. Het Integraal 
HuisvestingsPlan is van tafel, het proces moet op-
nieuw. Kwalitatief goed en betaalbaar onderwijs is 
uitgangspunt. Eens kijken of we als raad nog een 
beetje invloed kunnen hebben. Scholen sluiten valt 
onder onze verantwoordelijkheid, we komen dat dan 
nog wel tegen. Geen gemakkelijk dossier. 

 

Bibliobus 
Voorlopig is de bus gered voor Stedum, met een uur per week en boeken op de 
scholen. Van verschillende kanten is hier aandacht op gevestigd, en die van Sint 
heeft misschien nog wel het meest geholpen. Een mooi resultaat! 
 

Lies Oldenhof 
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Schaatsen Kardinge 
 

Ook dit jaar was er weer veel animo voor het schaatsen op Kardinge, gemiddeld 
20 volwassenen en kinderen meldden zich in de haven voor een voordelig avond-
je schaatsen.  
 

Een aantal mensen had pas de derde avond het pootje over weer onder de knie, 
anderen deden dat de eerste avond meteen, alsof er geen lente, zomer en herfst 
tussen de laatste ijsdagen en het nieuwe seizoen zaten.  
 

De ijsmeester organiseerde estafettes en gaf aanwijzingen, maar er werden ook 
heel wat rondjes gekletst. Ontspannen is immers belangrijk, voor de juiste hou-
ding!  
 

Een aantal volwassenen heeft afgesproken om het schaatsen op vrijdag nog een 
tijdje vol te houden. Niet iedereen zal elke keer mee kunnen gaan, maar het moti-
veert als je weet dat er bekenden schaatsen, en het carpoolen scheelt benzine.  
Als er meer dan 10 personen mee gaan dan is er waarschijnlijk ook nog eens kor-
ting. Er is geen 'leiding' aanwezig van de IJsvereniging, dus kinderen kunnen al-
leen mee als er een begeleider meeschaatst. 
 

Wie niet mee ging met de georganiseerde avonden, maar wel mee wil schaatsen 
op vrijdagen; kom dan op vrijdag om half 8 naar de haven. Graag 5,70 euro ge-
past meenemen! 
 

Janna Bathoorn 
IJsvereniging Stedum 
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Sportdorp: Wie heeft er nog keycords liggen? 
 

Van die veters met een 
karabijnhaak eraan, voor 
om je nek.. 
 
Sportdorp heeft er al aar-
dig wat, maar wil er nog 
wat extra hebben. Het 
maakt niet uit of er recla-
me op staat, als ze nog 
maar een beetje netjes 
zijn. Ze zijn vanaf nu ook 
voor alle (sport-)clubs en 
evenementen in Stedum 
te leen. Lever ze in bij 
Janna, Hoofdstraat 2, of 
Brenda, Borglanden 1. 
 
Janna Bathoorn 
 

 
 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

In een paar bijdragen in 'De Stedumer' wil ik u meenemen naar een aantal mo-
menten en gebeurtenissen uit de afgelopen decennia. Het thema zal zijn: verloren 
en kapotgeraakte hengelsportartikelen. De laatste tijd schoten mij allerlei grappige 
en minder aardige voorvallen te binnen met betrekking tot de hengelsport. Want 
maakten wij hengelaars allemaal niet een keertje mee dat wij peilloodjes verloren, 
of dat een hengeldeel van onze hengel het water in rolde? Ik noem maar een paar 
voorbeelden. 
 

Uit het recente verleden herinne-
ren wij ons vast hoe het leefnet 
van één van onze wedstrijdvissers 
in het Boterdiep wegzakte en 
daarna totaal verdween. Niemand 
van ons kon op dat moment het 
net nog terugvinden. Toch wist de 
eigenaar het leefnet enige tijd later 
alsnog uit het water te vissen. Als 
ik mij niet vergis een leefnet van 
40 Euro. Spijtig wanneer je iets 
dergelijks kwijt raakt. 
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Mijn oudste herinnering binnen dit onderwerp betreft een hoop grond die ergens 
op de kade van de Stedumer Haven lag. Dit was omstreeks het jaar 1978. 
Toen over deze grond een metaaldetector werd gehaald, zo'n apparaat waarmee 
je met een beetje geluk leuke dingen kunt vinden, piepte de detector op menige 
plaats. Dit signaal was steeds helder en luid. Dat betekende dat het hier niet om 
oudroest ging. Telkens wanneer er nu op de aangegeven plek een tuinschepje de 
grond in werd geworsteld kwam uit de klei een peilloodje tevoorschijn. Bij elkaar 
waren het wel een stuk of zes peilloodjes. De metalen veertjes waren intussen wel 
verroest. Was deze grond opgebaggerd uit de haven? 
 

Nu wil ik u een vraag stellen. "Heeft ú wel eens wat aan de waterkant laten lig-
gen? Of is er bij ú, bij het viswater, wel eens iets kapotgegaan?" Vast wel! Ik her-
inner mij hoe ruim twintig jaar geleden een Stedumer hengelaar, nadat wij samen 
een middag gevist hadden bij het plaatsje Broek in de buurt van Kloosterburen, 
zijn schepnet bij het water had laten liggen. Dat was sneu voor de man, want voor 
een nieuw schepnet moest deze hengelaar toch zeker enkele tientjes betalen. 
Omdat ik wist dat de man de volgende dag ook nog jarig was, ben ik de volgende 
ochtend al vroeg op de bromfiets gestapt. Nadat ik alle plekjes waar hij gezeten 
had geïnspecteerd had zag ik ineens het schepnet liggen. Om een uur of elf kon 
ik de hengelaar zijn vergeten schepnet terugbrengen. Hij was jarig en ontving nu 
van mij meteen een aardig cadeautje. 
 

Eldert Ameling 
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen"   
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 
 

 
1 januari  Nieuwjaarsfeest. Ook dit jaar is er weer en oud en nieuwjaarsfeest in het 

sportgebouw aan de Bedumerweg. De zaal is open om 1.00 uur en we 
gaan door tot 5.00 uur. we gaan er weer een mooi feest van maken met 
goeie muziek.  

 
7 januari  Nieuwjaarsreceptie van de v.v. Stedum, van 17.00 – 19.00 uur.  
 
10 januari  Vrouwenraad Stedum: Nieuwjaarsvisite m.m.v. Heino de Vries met dia's 

van Stedum en omgeving, verhaaltjes en gedichten van de aanwezigen. In 
Hervormd Centrum om14.30 uur. 

 
14 januari  Nieuwjaarsconcert Jehova Nissi Trefpunt/ Gereformeerde kerk 
 
19 januari  Steunstee in het Hervormd Centrum van 14.00-16.00 uur. 
 
27 januari   Brainstorm Dorpswinkel; vanaf 19.45 uur 
 
11 februari  Optreden Tineke Rouw in de sporthal 
 
17 februari   Dorpscafé Stedum; vanaf 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.  
 
De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 27 januari. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 18 januari. Het liefst per e-mail en anders op cd of usb-stick. 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten. 
 
Redactie: Erik Staal, Bedumerweg 31, Stedum, 0596 58 18 10, destedumer@gmail.com  
Eldert Ameling en Janna Bathoorn. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 

 


