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Subsidiegelden Jeugd en Jongerenwerk 
 

De vereniging Dorpsbelangen Stedum heeft vanuit de gemeente Loppersum een 
rol in de verdeling van subsidiegelden voor jeugd en jongerenwerk. Het betreft 
een vaste som geld die op basis van aanvragen verdeeld gaat worden. Om ieder-
een zo snel mogelijk te laten weten waar ze aan toe zijn is de deadline voor de 
aanvragen vastgesteld op 1 april 2011. Te laat ontvangen aanvragen kunnen wij 
niet in behandeling nemen! 
 

De gang van zaken 
De gemeente maakt ieder jaar aan Dorpsbelangen Stedum een bedrag over voor 
jeugd- en jongerenwerk. Dit bedrag is een vast bedrag per dorp aangevuld met 
een bedrag voor het aantal kinderen in Stedum tussen 4 en 16 jaar. 
 
1) Werkwijze subsidie vanuit de pot Welzijnsubsidies 
De adviescommissie Welzijnsubsidies adviseert de gemeente over de subsidie-
aanvragen. Deze commissie probeert zoveel mogelijk volgens regels te werken 
die vervolgens voor elke aanvragende vereniging gelijk worden toegepast. Derge-
lijke regels zijn er voor bv. muziekverenigingen, jeugd- en jongerenwerk, jeugdso-
zen, peuterspeelzalen, EHBO-verenigingen, Culturele Raden. 
 

Voor de verdeling van het gedeelte specifiek voor Jeugd- en Jongerenwerk wordt 
de aanvraag en de verdeling plaatselijk geregeld via een “koepel”. In Stedum is de 
“koepel” de Vereniging Dorpsbelangen. De bijdrage die via Jeugd- en Jongeren-
werk wordt verstrekt is bedoeld voor de jeugd tussen 4 en 16 jaar.  
 

2) Voorwaarden voor subsidietoekenning vanuit de pot Jeugd- en Jonge-
renwerk. 
De gemeente verbindt aan de subsidietoekenning vanuit Jeugd- en Jongerenwerk 
de volgende voorwaarden : 
  

1. De activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn (tussen 4 en 16 jaar). En-
tree mag er wel worden geheven, maar beperkingen in de zin van lidmaatschap 
mogen er niet zijn. 
2. De activiteiten worden gesubsidieerd tot een maximum van 60 % van de kos-
ten. De gemeente vindt dat er ook een eigen inspanning moet worden verricht. 
 

3) Aanvullende voorwaarden vanuit het bestuur van Dorpsbelangen 
Om de aanvragen goed te kunnen beoordelen en na afloop aan de gemeente te 
kunnen rapporteren stelt het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen enkele 
aanvullende eisen.  
 

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 staan dit keer mevrouw H. Schutter en haar zoon Nico Schutter. (foto: Janna Bat-
hoorn). Ze wonen in een grote boerderij op een eeuwenoude wierde. De boerderij is al vele ja-
ren familiebezit. Eldert Ameling praat met hen. 
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Bij de aanvraag van een subsidie voor de pot Jeugd- en Jongerenwerk moet 
worden verstrekt: 
a)  een begroting van de activiteiten voor het komende jaar 
b)  een jaarrekening (kostenoverzicht) van het afgelopen jaar 
c)  een overzicht van het te verwachten aantal deelnemers 
d)  een beschrijving van de activiteit inclusief de duur 
e)  een melding van reeds ontvangen of toegezegde  subsidies voor de activiteit 
 

Er worden geen vaste jaarlijkse subsidies toegekend. Zodra het subsidie bedrag 
van de gemeente is ontvangen zullen de aanvragers het toegekende bedrag ont-
vangen. 
Aan het eind van het jaar moeten wij een overzicht van de verstrekte subsidies 
geven aan de gemeente. Op grond van deze inhoudelijke en financiële rapportage 
betaalt de gemeente ons uit. Uw informatie is daarvoor de basis!  
 

Voor vragen en voor het indienen van een subsidie aanvraag kunt u terecht bij 
Wilco Witteveen, Bedumerweg 54, tel. 551781. 
 

Wilco Witteveen 
 

 

Jantje Beton en De Struners 
 

Het is bijna weer zover: tussen 7 en 12 maart wordt er weer gecollecteerd voor 
Jantje Beton. In Stedum, Westeremden en een deel van Bedum wordt dit gedaan 
door scoutingvereniging ‘De Struners’. 
 

Jantje Beton wil dat kinderen vrij buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Ver-
stoppertje spelen, kliederen met water, hutten bouwen, stoepranden. Maar vaak is 
er geen plek, is de speelplek slecht bereikbaar of prikkelt deze de fantasie niet. 
Jantje Beton bedenkt, financiert en organiseert daarom projecten die vrij buiten-
spelen mogelijk maken. Want samen buitenspelen is gezonder. Voorbeelden van 
projecten die Jantje Beton helpt realiseren: de ontwikkeling van speelwijken met 
veel spannende plekken om te spelen, het opknappen en inrichten van school-
pleinen, de (her)inrichting van speelplekken en buitenspelactiviteiten in de buurt, 
projecten die het spelen van kinderen in de natuur bevorderen. 
En natuurlijk helpt Jantje Beton De Struners ook, immers de helft van de op-
brengst mag de vereniging houden als sponsoring van de eigen activiteiten. 
 

Je kunt De Struners ook rechtstreeks een handje helpen door donateur te worden. 
Dit kan vanaf €25 per jaar. Donateurs worden op de hoogte gehouden van alle 
activiteiten van De Struners en worden uitgenodigd bij bijzondere en/of feestelijke 
activiteiten. Men kan zich hier telefonisch voor opgeven op de volgende telefoon-
nummers: 551529, 550880, 581810 (in Stedum). 
 

Jelle van der Knoop 
Namens de leiding en het bestuur     
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Landenspel 30 april 
 

Even achter de schermen kijken en een tipje van de sluier oplichten. 
Wij zijn al heel druk bezig met allerlei leuke spelletjes te bedenken voor het hele 
dorp op Koninginnedag 30 april. En het wordt hartstikke leuk. 
Zelf hebben wij er al vaak om moeten lachen! 
 
De Teams bestaan weer uit 1 Captain  en 5 spelers. Natuurlijk hopen wij dat er 
veel teams zich zullen opgeven. Het Thema van deze dag is  Landenspel wat o.a. 
inhoud dat iedere team een vlag moet maken als joker en dat inzet bij het spel. 
Wij zullen in de volgende Stedumer tekst en uitleg geven. 
 

Natuurlijk vinden de spelletjes plaats op het sportterrein bij de sporthal 
's Avonds is er een…? maar dat  verklappen we nog niet. Kijk maar in de volgen-
de Stedumer van maart. 
 

Oranjevereniging 
 

 

Noodkreet: kom massaal zwemmen 
 

Diegenen die komen hebben het zeer naar hun zin maar er komen dit jaar te wei-
nig zwemmers zodat we de huur van het zwembad niet kunnen betalen. Ondanks 
de financiële hulp van Sportdorp Stedum.  
Daarom zijn we genoodzaakt, helaas, om de laatste 2 zwemzaterdagmiddagen (2 
en 9 april) te schrappen.  
 

En we roepen je op jouw zwempak uit de kast te halen en mee te zwemmen zodat 
we volgend jaar wel weer kunnen starten en wie weet, als er vanaf nu massaal  
gezwommen wordt, kunnen we misschien toch de zaterdagen in april wel zwem-
men. 
 

Kom dus zwemmen op: 26 februari (bommetje en verkleed zwemmen voor kinde-
ren), 12, 19 en ten slotte 26 maart (waterdisco). 
Monique Timmer en Miriam Geerts 
 

 

Voorjaarsconcert Stedum 
 

“Het zel weer veujoar worden” Een prachtig concert met een gevarieerd zang- en 
muziekprogramma door: 
 

Chr. muziekvereniging “Jehova Nissi” uit Stedum o.l.v. Jan Werkman 
Chr.Vocaal Ensemble Stedum o.l.v. Geertje van der Wal 
Chr. Zangvereniging Excelsior uit Westeremden o.l.v. Hans Berkenbosch 
Ten Boerster mannenkoor “Canta Libre” o.l.v. Eltjo Mulder 
 

Op zaterdag 26 maart om 20.00 uur in de Bartholomeuskerk, Stedum.  
Heel hartelijk welkom! 
 

Albert Haak 
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Mevrouw H. Schutter en zoon Nico Schutter 
 

Aan de Lellensterweg 40, een grote 
boerderij op een eeuwenoude wierde, 
wonen mevrouw H. Schutter en haar 
zoon Nico Schutter. De boerderij is al 
vele jaren familiebezit en wordt be-
schreven in twee bekende boerderijen-
boeken. 
 

Nico Schutter, 53 jaar oud, is lid van de 
Schuttersvereniging. Hij is daar ook 
bestuurslid van. Ook zat Nico acht jaar 
lang in het bestuur van 'Vereniging 
Dorpsbelangen' en daarnaast was hij 
nog één jaar lang penningmeester ad 
interim. Zijn vader de heer A. Schutter, 
die van ouds uit Thesinge kwam, over-
leed in 2000. Ook vader Schutter 
stamde uit het agrarisch milieu. Nico, 
die al vanaf zijn achttiende jaar in het 
bedrijf zit, verbouwt luzerne, een drieja-

rig gewas, tarwe en gerst en Nico houdt koeien. Hiermee kun je dus spreken van 
een gemengd bedrijf. 
 
"Kijk," zegt mevrouw Schutter, 88 jaar, terwijl zij de deur openhoudt en met haar 
andere hand naar de hoek van de kamer wijst, "op deze plek ben ik geboren. 
Daar links heeft een bedstee gestaan en daar kwam ik op de wereld." Zij sluit de 
deur en ik volg haar door de hal van de grote boerderij aan de Lellensterweg 40. 
Nu geef ik haar zoon Nico een hand. In de grote huiskamer gaan wij met zijn drie-
ën aan tafel zitten. En er volgt een lang en interessant gesprek. 
 

Pas later op deze middag in januari, wanneer wij al heel wat afgepraat hebben, 
zal ik door de kamer lopen. Dan zal ik door elk raam naar buiten kijken en mij af-
vragen hoe je dit prachtig uitzicht in woorden moet vatten. Zes hele grote ramen 
heeft deze kamer en je ziet Stedum liggen, Woltersum, Bedum, Ten Boer en  
St. Annen. Er schijnt zelfs wat zon op deze januaridag en het landschap is één en 
al kleur. 
Terug naar het begin van deze middag. Wij drinken thee. Nico Schutter vertelt 
over zijn overgrootvader, de grootvader van zijn moeder. Nico vertelt dat zijn 
overgrootvader de heer Jakob H. Smit van de ouderlijke boerderij aan de Stati-
onsweg 5, in 1895 naar de Lellensterweg is gekomen. Smit koopt daar de boerde-
rij 'De Barnhoeve', Lellensterweg nummer 38. 
 

Jakob H. Smit is geboren op de boerderij aan de Stationsweg 5. Zijn vader is 
Hommo Alberts Smit. In 1853 zijn zijn beide ouders daar op de boerderij komen 
wonen. Vader Hommo Alberts Smit kwam uit Thesinge. 
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De broer van Nico's overgrootvader heette Hommo H. Smit. Deze broer Hommo 
H. Smit blijft op de boerderij aan de Stationsweg wonen. Hij is de grootvader van 
de bekende Stedumer Hommo H. Smit (1940), die samen met zijn vrouw aan de 
Stationsweg nummer 3 woont. Een plek heel dichtbij de boerderij, waarop nu weer 
één van de zonen van het echtpaar Smit boert. 
 

Wanneer de overgrootvader van Nico Schutter met zijn gezin op 'De Barnhoeve' 
woont, koopt hij een jaar later in 1896 een boerderij erbij. Dit is de boerderij aan 
de Lellensterweg nummer 40: 'Broekemaheem'. "Dat is de naam van onze boer-
derij," vertelt Nico, "maar de naam wordt eigenlijk maar weinig gebruikt." 
"Wij hebben ook nog een oude versleten steen in de muur zitten," vertelt zijn 
moeder, "daar staat die naam nog op." Ook wordt de naam van de boerderij in  
een tweetal bekende boerderijenboeken, gemeente Stedum, genoemd, 1967 en 
2002. 
 

Als de overgrootvader van Nico Schutter 'Broekemaheem' gekocht heeft, gaat hij 
er zelf met zijn gezin wonen. Op 'De Barnhoeve' komt dan personeel. Op die ma-
nier blijft de boerderij in zijn bezit. 
Mevrouw Schutter ziet haar grootvader Jakob H. Smit nog zo voor zich. En ook 
zijn tweede vrouw Anje die mevrouw Schutter nooit anders als haar grootmoeder 
heeft gekend. De eerste vrouw van opa, de echte oma van mevrouw Schutter, 
overleed al op 37 jarige leeftijd. Op het eind van de middag laat mevrouw Schutter 
mij het portret van haar echte oma zien. Een jonge vrouw waarvan het moeilijk is 
te begrijpen dat zij zo jong moest sterven. In de kamer waar het portret hangt, de-
zelfde kamer waar mevrouw Schutter is geboren, zijn nog veel meer familiepor-
tretten te zien, onder meer van haar vader Rentje Smit. Een ogenblik hiervoor 
hebben moeder en zoon nog uitgebreid over hem verteld. Wij gaan terug naar dat 
moment. 
 

De vader van mevrouw Schutter, dus de grootvader van Nico, volgde op de boer-
derij zijn vader weer op in het jaar 1920. Zijn vrouw heette Grietje Groenveld. 
"Mijn moeder, Grietje," vertelt mevrouw Schutter, "was een hele lieve vrouw. Mijn 
moeder kwam van de boerderij van Crangeweersterweg 2. Mijn vader heeft altijd 
heel veel werk verzet. Vader zat veertig jaar in de gemeenteraad van onze voor-
malige gemeente Stedum. Hij was 12 jaar wethouder." Ook was de heer Rentje 
Smit ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarnaast was hij verbonden aan 'Het 
Groene Kruis'. Hij zat in de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk. Samen met 
Ds. L. ten Kate bezocht de heer Smit de synodes. "Ja," zegt Nico, "mijn opa had 
heel wat baantjes. En wist je dat dominee Ten Kate 36 jaar lang dominee in Ste-
dum is geweest!" In 1948 verhuisden Nico's grootouders naar de Stationsweg 16. 
 

Mevrouw H. Schutter werd geboren in 1922. Zij is enigst kind. "Bij ons thuis kwam 
het inwonend personeel, de meid en de knecht, 's avonds bij ons in de kamer. In 
ons gezin was dat gebruikelijk." Zij vertelt hoe haar moeder haar leerde delen. 
"Als er een oom en tante bij ons kwam en ik een reep chocolade kreeg, zei moe-
der altijd: 'delen hoor!' Dan ging ik naar de keuken en deelde mijn reep met het 
personeel." Ook kwamen er in haar lagere schooltijd kinderen bij haar spelen. "Wij 
speelden onder de appelbomen in de tuin, of in de schuur." Haar school, die nu 
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CBS 'De Crangeborg' heet, had acht klassen. Als kind moest zij lopend naar 
school toe. Pas toen zij in de 8e klas zat mocht zij op de fiets. Dan werd de fiets 
bij opa en oma gestald en ging zij verder lopend naar de school. 's Middags at zij 
bij haar grootouders. "Opa zat vaak in een leunstoel naast de kolenkachel. Groot-
vader had zijn tabak in een houten tabaksdoos met koperen rand. Meestal rookte 
hij een pijp. Oma liep helemaal in het zwart. Dat was zo vroeger" 
 

Mevrouw Schutter verloor in 2000 haar man de heer A. Schutter. Zij heeft twee 
dochters en twee zonen. Zij reist nog graag. Samen met een nicht, ook dik in de 
tachtig, bezoekt mevrouw Schutter regelmatig haar zoon Rentje, die op Aruba 
woont. Ook reist zij nog naar Canada, waar zij haar neven en nichten bezoekt. 
 

Zij heeft een bijzonder sfeervolle en gezellige keuken. Mevrouw kookt nog zelf en 
doet ook de was. De boodschappen haalt zij met de auto. 
Het land wat bij de boerderij hoort, ligt meteen voor de boerderij. Achter de boer-
derij ligt de weg. Vanaf de wegkant zie je de schuur. 's Morgens om zes uur melkt 
Nico zijn koeien. Om half acht komt hij in huis en heeft even tijd om de krant te 
lezen. "Om half negen ga ik aan de gang met de voorkomende werkzaamheden. 
Om ongeveer half tien is er koffie, maar als ik het druk heb dan werk ik door." Om 
twaalf uur wordt er warm gegeten. En is er nog wat te doen, dan moet hij meteen 
weer verder met zijn werk. "Om vijf uur moet ik weer melken. Om zes uur gaan wij 
eten." 
 
Het accent bij dit bedrijf ligt op de akkerbouw. Vanaf zijn achttiende jaar zit Nico in 
het bedrijf. Hij volgde hiervoor opleidingen in Winsum en in Groningen. 
 

Het is een geweldige plek waar zij wonen. Alleen het Stedumer bos heeft in de 
loop der jaren iets aan het uitzicht veranderd. 
Het is er rustig en altijd even mooi. Dat dit gebied ook aantrekkelijk is voor dieren 
die in de vrije natuur leven, is de meeste Stedumers wel bekend. De meeste 
mensen hebben wel eens reeën in het land zien staan. "Er lopen hier op het 
ogenblik een stuk of zeven, acht," vertelt Nico. In de tachtiger jaren zagen hij en 
zijn moeder hier de eerst reeën lopen. Waarschijnlijk kwamen zij hier voor die tijd 
niet voor. "Als ik door het land loop, dan zie je ze rennen. Maar zit ik op de trekker 
dan zie ik ze vaak van heel dichtbij." Af en toe heeft Nico hier een vos zien lopen. 
Als ik mijn jas aantrek en bedank voor de gezellige middag, loop ik nog even met 
Nico Schutter mee naar de koeien in de stal. Rustig laten die zich bewonderen. 
Dan groet ik Nico en stap op de fiets. 
 

Eldert Ameling      
 

 

Een topper tijdens taxatiemiddag  
 

Tijdens het taxeren van boeken / bijbels/ prenten en ansichtkaarten in Lopster 
Kroon werd donderdag 3 februari een uiterst zeldzaam boekje ‘ontdekt’ uit 1567: 
De warachtighe fabulen der dieren (1567). Het betreft het eerste Nederlands tali-
ge fabelboek te zijn. Ondanks de incompleetheid kan dit exemplaar met de vele 
gravures enkele duizenden euro's op een veiling opbrengen. 
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Nieuwe bewoners 
 

In deze rubriek worden 
nieuwe bewoners aan 
het dorp voorgesteld. 
Deze keer is Nellie 
Sluis. Zij woont aan 
Lopsterweg  10. 
 

Sinds wanneer woon 
je in Stedum? 
Sinds half november 
2010. 
 

Waar ben je geboren?  
Ik ben in Lopik geboren. 
 

Wat doe je voor de 
kost? 
Ik ben pastor in de 
Rooms Katholieke Ker-
ken. 
 
 
 
 
 
 

Wat is je favoriete bezigheid?   
Tuinieren en muziek 
 

Wat is je favoriete vakantiebestemming? 
Frankrijk. 
 

Wat neem je mee naar een onbewoond eiland?  
Mijn mobieltje. 
 

Wat is de reden dat je in Stedum bent  komen wonen?  
Voor mijn werkzaamheden. 
 

Ben je ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe?  
Niet van toepassing. 
 

Wat zou je doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint?   
Aan de derde wereld projecten geven en een beetje voor het vernieuwen van 
schuur en tuin. 
 

Wat is je/jullie antwoord op vraag van de vorige nieuwe bewoners:  
Hoe zie je de toekomst in Stedum? 
Ergens een centrale plek voor ontmoeting, b.v .een winkel voor verse producten, 
grand café,theeschenkerij. 
 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoners stellen? 
Wat is voor jullie de charme van Stedum? 
 

Afie Nienhuis 
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Uit de raad  
 

Vanwege ons nieuwe vergaderschema is er nog niet veel te vertellen. We verga-
deren nu eenmaal in de maand over de zaken waarover ook direct op dezelfde 
avond besloten moet worden. Daarmee wordt een commissievergadering met 
discussie over het onderwerp 14 dagen van te voren overbodig, maar je verder 
verdiepen en raadplegen van de achterban onmogelijk. Zo hadden we ineens tijd 
om 14 februari ’s avonds tijdens een commissievergadering op excursie naar de 
brandweer te gaan. Interessant, maar wat het belang ervan op dit moment was, is 
me niet duidelijk geworden. Vervolgens bleek op de raadsvergadering dat er te 
weinig tijd was en dat het college handelde in opdracht van de raad, zonder dat 
de raad daarover was gevraagd. Toch wel een vreemde ervaring als raadslid. 
 

Steeds professioneler 
Van de samenwerking op brandweergebied zien we elk jaar de toename in kos-
ten. Alles wordt professioneler, dus duurder en in principe ook beter. Scholing is 
op een ander niveau, en in samenwerking met andere gemeenten moeten eisen 
ook hoger zijn, omdat in gemeenten om ons heen ook moeilijker situaties voorko-
men, met bijvoorbeeld industrie. Het wordt steeds minder een organisatie op basis 
van vrijwilligheid. Wij zien die professionalisering elk jaar terug in de begroting, 
waar deze samenwerking jaarlijks meer blijkt te kosten. En zo stond er een excur-
sie gepland, in plaats van de gebruikelijke commissievergadering met discussie 
over gemeentelijke onderwerpen.  
 

Vergaderen na middernacht 
Onze laatste raadsvergadering duurde in de nieuwe opzet tot na twaalven. Eerst 
discussiëren over alle agendapunten en dan op dezelfde avond een beslissing 
moeten nemen. Dat is best lastig als je dan pas je mening over het onderwerp 
met elkaar hebt uitgewisseld. Je kunt dan ook je achterban niet meer vragen of 
meer fracties voor je standpunt proberen te winnen. De raad dreigt daarmee haar 
werk minder goed te kunnen doen. Voor het vaststellen van een verordening is 
het geen probleem, maar onze mening is niet over alle onderwerpen direct al dui-
delijk. Uitstellen van besluitvorming kan als we dat willen, maar dan schuift de be-
handeling een maand op. En dat kan ook weer niet altijd.  
 

De raad aan zet? 
Ook nu is dat probleem van te weinig tijd al gebleken. Zo stuurt het college zonder 
de raad te spreken een zienswijze op naar de provincie over de nieuwe provincia-
le landbouwplannen. De provincie heeft recent beperkingen gesteld aan de land-
bouw waar het college het niet mee eens is. Hoe de raad daarover denkt, of het 
nu instemmend of afwijzend is, doet er niet meer toe. Dat is wel heel apart, raads-
lid zijn en ondertussen de wethouders een advies laten opstellen waar je niet 
eens over geraadpleegd bent. Ons is alleen gevraagd nog een signaal geven om 
de brief eventueel achteraf alsnog in te trekken. Meningsvorming na een goede 
discussie is niet meer mogelijk. En ondertussen hebben we alle tijd voor de 
brandweer. Het valt te hopen dat dit nieuwe systeem onze aandacht niet teveel 
van de belangrijke onderwerpen afleidt. 
 

Lies Oldenhof
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Verslag Steunstee 
 

Op donderdag 3 februari hadden we weer Steunstee in het Hervormd Centrum. Er 
waren 33 personen aanwezig. Sieta Smit heette ons hartelijk welkom en  in het 
bijzonder Irthe Bijma verpleegkundige van Thuiszorg Groningen. We begonnen 
met een kopje koffie/thee, waarna Irthe ons vertelde over valpreventie. Ze vroeg 
ons eerst wie wel eens gevallen was. Daarna vertelde ze, dat een derde van de 
ouderen boven de vijfenzestig jaar valt per jaar, waarvan 140.000 medisch wor-
den behandeld. Dit kost in totaal 300 miljoen euro per jaar aan medische kosten. 
De helft van alle valongelukken gebeuren in en om het huis, waarvan de meeste 
ongelukken op de trap.  
 

Vallen geeft aanleiding tot angst, daardoor gaat men minder bewegen, men krijgt 
minder sociale contacten en je conditie gaat achteruit, dus meer kans op vallen. 
Om vallen te voorkomen  wordt aangeraden dat men altijd schoenen aan heeft in 
huis en iedere dag een half uur beweegt. Verder dat men minimaal anderhalve 
liter drinkt per dag.  
Oorzaken van vallen: te weinig bewegen; te snel willen (naar de telefoon, wc); 
verminderd reactievermogen en zicht/gehoor; minder flexibel; medicijngebruik; 
aandoeningen zoals botontkalking en hoge bloeddruk; onveilige woning; slechte 
verlichting; drempels; verkeerd schoeisel; buiten door losse stoeptegels en gladde 
ondergrond. 
Zorg voor voldoende loopruimte in huis, vloerkleden in huis mogen best, als ze 
maar vast op de vloer liggen (antislip). Geen snoeren onder een kleed, maar 
plaats ze langs de plint in snoergoten. 
 

Na de pauze leerde Irthe ons hoe je op een goede manier achter een rollator 
loopt. Hulpmiddelen zoals een hoog-laagbed, po- en douchestoel, krukken en rol-
lator kan men gratis lenen voor maximaal 6 maanden. Ook mogelijk voor langere 
tijd huren en daarna kan men de voorzieningen verkrijgen via gemeente, ziekte-
kostenverzekeraar , apotheek en specialiseerde winkels. 
Verder had ze nog verschillende hulpmiddelen meegenomen zoals persoonlijke 
alarmering, helping hands om spullen van de grond te pakken, opvouwbare stok, 
easyslides voor elastische kousen en nog vele andere voorzieningen. 
 

Tenslotte kon men nog quizvragen beantwoorden en Lisette bedankte Irthe voor 
de leerzame en informatieve middag. Verder wenste ze ons wel thuis en tot ziens 
op 3 maart 2011. 
 

Afie Nienhuis 
 

 

15 jaar stomerijdepot aan de Lopsterweg 11 
 

Stedum heeft nog steeds een adres waar u uw kleding kunt laten reinigen. Op 4 
maart zitten we 15 jaar op hetzelfde adres: de Lopsterweg 11. Om dit te vieren 
krijgt u van 24 februari t/m 8 maart 2011 10% korting op alle te reinigende kleding, 
dekbedden, gordijnen e.d. 
U kunt u kleding vóór iedere woensdag inleveren en een week later weer ophalen. 
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Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
 

Verslag van de bijeenkomst van de Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
(21e jrg.) in ‘t Oude Raedthuys op 4 februari 2011. Aanwezig waren 29 personen. 
Deze keer hadden wij wederom een aantal mensen uit Drenthe op visite. De 
meeste bezoekers kwamen uit de stad Groningen en nabije omgeving. 
De presentatie werd verzorgd door Eldert Ameling. F. T. Braaksma verzorgde de 
mededelingen. Er traden 12 personen op. Boekpresentatie en voorlezen: Rik 
Andreae presenteerde zijn tweede dichtbundel Tegelijk groen. Verhalen: Jan Bos 
(Gronings), F.T. Braaksma (door W.F.Hermans), Jan de Jong (Gronings), Käthy 
de Jong. Poëzie: Rik Andreae, Jan Bos (Gronings), Jan de Jong (Gronings), Kä-
thy de Jong (Nederlands en Gronings), Sjouk Noppert, Alie Stuulen, Anneke 
Wasscher, René Wubbolts. Muziek: Kale Bas (zang, Gronings, Engels), Marja 
Borggreve (zang, Engels), duetten door Kale Bas en Marja Borggreve (Engels). 
Verkoop in de pauze: dichtbundel Rik Andreae en handgeschreven gedichten 
van/door Sjouk Noppert. Vertellen: Rudolf Stoter (Gronings). 
 

En verder de komende bijeenkomst van de Eerste Groninger Voorlees- en Vertel-
salon (21e jrg.) is op vrijdag 15 april in ‘t Oude Raedthuys. Om 20.30 uur.  Toe-
gang gratis. Inlichtingen: Eldert Ameling (0596) 55 16 08  of F.T. Braaksma 
braeckxma@hetnet.nl. 
 

 

Opening winkel 
 

Bedankt mensen voor jullie belangstelling bij de opening van onze winkel. Er zijn 
best veel mensen geweest en hebben veel gekregen! Geweldig was het en we 
hebben leuke reacties gehad. Het was een mooie dag allemaal bedankt! 
 

Wij zijn op dinsdag en donderdag open en op de woensdag de hele dag. Wilt u 
buiten deze tijden iets hebben moet u even bellen. Als we thuis zijn helpen we u 
graag! We hebben het plan om vanaf maart buitenplantjes te verkopen. We hopen 
u snel weer te zien in ons huis aan de Molenstraat 8. 
 

Talo en Gina Tamminga 
 

 

Vakantiegastouders gezocht 
 

Europa Kinderhulp zoekt vakantie gastouders voor ruim 2 weken in de zomerva-
kantie. In de periode van 2 juli tot 12 augustus 2011 hopen honderden kinderen 
uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk op een zorgeloos verblijf van ruim 2 
weken bij vakantie gastouders. Veel kinderen hebben schokkende gebeurtenissen 
meegemaakt, denk aan de onveilige achterstandswijken in de grote steden. Het 
gaat om kinderen van 5 tot 12 jaar.  
 

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de heer R. van Schooneveld, 06 
– 51 33 43 98. Ook kunt u kijken op internet: www.europakinderhulp.nl 
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sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp   

 

Tennisles dit voorjaar 
 

Nog even en ‘t is weer echt lente, en kunnen we met een beetje geluk op een 
prachtig gerenoveerde baan gaan tennissen. 
Leden van ‘de Bosbaan’ krijgen thuis een uitnodiging zich op te geven voor de 
tennislessen, maar voor wie nog niet lid is: de lessen beginnen in april, op dinsdag 
en woensdag avond.  Voor kinderen is er les op dinsdagmiddag. 
We proberen op de vrijdagavond (18.30 tot 19.30 uur)een korte serie  van 5 car-
diotennislessen te organiseren: tennisles op muziek, waarbij het accent ligt op 
conditie en reactiesnelheid. Bij de gewone lessen gaat de aandacht vooral uit 
naar de techniek. 
 

Mocht u wel eens willen proberen hoe dat tennissen gaat, zonder meteen lid te 
worden of zich op te geven voor lessen, dan kan dat vrijblijvend. Dan regelen we 
een racket om te lenen. en  een ervaren lid om mee te spelen,  
 

De contributie bedraagt 25 euro voor basisschoolkinderen, 35 voor junioren (t/m 
16  jaar) en 55 euro voor senioren.  
Het lesgeld bedraagt 35 euro voor basisschoolkinderen (15  lessen van 45 minu-
ten), 50 euro voor junioren, en 80 euro voor senioren ( 12 lessen van een uur).  
Voor de cardiotennislessen moet het lesgeld nog vastgesteld worden.  
 

Aanmelding  bij Trix Leegte, trix.leegte@hetnet.nl, telefoon 551592 
Informatie ook bij haar, of bij voorzitter Kaj Reker (551937) baancommissaris Han 
Bous (551634) of jeugdcommissaris Janneke Aué. 
Mocht u het enorm leuk vinden om penningmeester te zijn: ook dat kan een goede 
reden zijn om lid te worden!  
www.tvdebosbaanstedum.nl 
 

Janneke Aué 
Namens het bestuur 
 

 

Sportdorpen op eigen benen 
 

De Proeftuinfase van Sportdorp loopt 30 april 1 af. Dit betekent voor de vijf Sport-
dorpen dat zij minder professionele ondersteuning krijgen dan zij tijdens de Proef-
tuinfase gewend waren. Vanaf 1 mei kunnen de verenigingen alleen aanspraak 
maken op strategische ondersteuning vanuit Huis voor de Sport Groningen.  
In elk dorp wordt een stichting of coöperatieve vereniging opgericht die het activi-
teitenbudget in beheer krijgen. 
 

Inwoners van Stedum kunnen lid worden van het sportdorp. Lidmaatschap voor 
inwoners is gratis en leden ontvangen een persoonlijke SportIDee-kaart. Deze 
kaart biedt korting op deelname aan de georganiseerde sportactiviteiten. Tevens 
maak je door lid te worden kans op verschillende prijzen.  
 

Voor meer informatie kijk op www.sportdorpstedum.nl. 
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Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Maandag 7 februari werd ons Erelid de heer Wiebe Slager uit Loppersum 95 jaar! 
De heer Tjeerd Burgstra schreef de heer Slager namens onze hengelclub een fe-
licitatiebrief in het Gronings. Van Harte Gefeliciteerd, Wiebe Slager! 
 

Wiebe Slager is één van de oprichters van Hengelclub "Ons Genoegen", opge-
richt op 1 december 1948. En dat is inmiddels alweer een hele tijd geleden. Ik heb 
nog meegemaakt dat dhr. Slager aan de wedstrijden deelnam. Ook heb ik wel 
eens samen met hem gevist gedurende zo'n wedstrijd. Zo herinner ik mij een vis-
wedstrijd uit die jaren toen de vis nog ingeleverd moest worden. Ik viste met dhr. 
Wiebe Slager en hij reed met de auto naar het Damsterdiep. Daar visten wij te-
genover het landgoed Ekenstein in Appingedam. De heer Slager wist precies 
waar wij moesten zijn om dikke voorns te vangen! Een herinnering als deze blijft 
je altijd bij. 
 

In het vorige nummer van 'De Stedumer' las u over dhr. Jan Jaap Kalisvaart en 
zijn vangst van forellen in Oostenrijk. Omdat dit een lekkere vis is, wordt de forel 
graag gegeten.  
 

Vanuit mijn interesse in het onderwerp, en de informatie die je daarbij verzamelt, 
durf ik te veronderstellen dat er in ons land, behalve paling en roofvis, nauwelijks 
zoetwatervis wordt gegeten. Dat was vroeger heel anders. Veel mensen van rond 
de tachtig jaar en ouder kunnen daarover meevertellen. Zij hebben nog meege-
maakt dat de zoetwatervis op het menu stond. Voorns waren een lekkernij. Van 
brasem is mij bekend dat dit een hele smakelijke vis is, maar dat deze vol met 
graten zit. 
 

Stedumer Jan Veenkamp, 82 jaar, herinnert zich nog best hoe de zoetwatervis 
bereid werd. Deze herinnering is uit de tijd dat hij zo rond een jaar of vijftien was. 
Eerst werd de vis, nadat die schoongemaakt was, door zijn moeder in mootjes 
gesneden. Daarna ging de vis de koekenpan in en werd om en om gebakken. 
Hierna gingen de gebakken moten vis in weckflessen. Deze weckflessen hadden 
een inhoud van twee liter. Snoek, aal en voorns werden allemaal op zuur gezet. In 
deze weckflessen zat namelijk azijn met laurierblad en nog wat andere kruiden. 
"Er waren ook rode korreltjes bij," vertelt de heer Veenkamp. De naam hiervan is 
hem niet bekend. Wanneer de vis een aantal weken in azijn met kruiden had ge-
staan, dan werd de vis geconsumeerd. Meestal werd de vis bij de stamppot gege-
ten. 
 

"Als je van die mooie dikke roodvoorns had. Nou dat was lekker als zij daarnaast 
dan ook goed gebakken waren," vertelt Jan Veenkamp, "alle graten vielen er dan 
zo uit. Dat kwam door de azijn en de kruiden." 
Tot zover deze aflevering over het consumeren van zoetwatervis. Volgende keer 
verder. 
 

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) 

 
26 februari  Zwemmen: bommetje en verkleed zwemmen voor kinderen. 
 
28 februari Passage: Jaarvergadering in Hervormd Centrum om 19.45 uur. 
 
28 februari  Passage jaarvergadering. In Hervormd Centrum, aanvang 19.45. 
 
3 maart  Steunstee in het Hervormd Centrum van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

Onderwerp: Wethouder van de gemeente Loppersum. 
 
22 maart  Vrouwenraad Stedum: gezamenlijke middag met Garsthuizen. 

Deze middag wordt verzorgd door de Parkheemster Wichter. 
Plaats: Garsthuizen. Locatie: 't Binhoes. Aanvang 14.30 uur. 

 
26 maart Voorjaarsconcert Stedum. 
 
28 maart Passage: Notaris Huitsing, Middelstum, onderwerp Adoptie in het 

Hervormd Centrum, aanvang 19.45 uur. 
 
15 april  Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon. 
 
30 april  Landenspel. 
 
 
 
 
 
  
 

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 maart. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 16 maart. Het liefst per e-mail en anders op cd of usb-stick. 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten. 
 
Redactie: Erik Staal, Bedumerweg 31, Stedum, 0596 58 18 10, destedumer@wanadoo.nl,  
Eldert Ameling en Janna Bathoorn. 
Advertenties: Wilco Witteveen: 0596 55 17 81, jvanwijk03@hetnet.nl 
 

 

 


