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Terugblik op Oud en Nieuw 2010-2011 

 

Veel mensen hebben zich in Stedum met Oud en Nieuw goed vermaakt. Toch is 
het belangrijk om hier wel even op terug te kijken, want voor sommigen was het 
niet zo leuk. Ook als Activiteitencommissie van Dorpsbelangen zijn er nog enkele 
verbeterpunten die we beter kunnen noemen nu alle indrukken nog wat vers zijn. 
 

Overdag in de haven was het gezellig. De opstelling van de carbidbatterij was 
prima. Er is rekening gehouden met de nieuwe bewoners van de panden van 
Weesepoel en voorheen Stokebrook. Wat niet zo’n goed idee was, was het depo-
neren van snoeihout op de brandstapel. Vers snoeihout brandt namelijk niet. 
Daarom moest de brand erin met kunst en vliegwerk (diesel) en dat kost geld. 
Daarbij mag het gewoon niet¸ iedereen moet zijn tuinafval naar Usquert brengen. 
Ook blijft er veel niet opgebrand materiaal over, waar de gemeente voor opdraait 
(of Dorpsbelangen, als die niet goed op de bult past). Dus volgend jaar willen we 
dat er niet weer bij hebben. Dumpen van verbouwingsafval hebben we tegen kun-
nen houden dankzij een alerte omwonende. Sparen van enkele pallets en wat 
droog hout is wel een goed idee, daarvan kan het vuur goed branden.  
 

Wat minder leuk was, was de sloopactie van de woningen aan de Hilmaarweg. Je 
zal maar als 80-jarige in het huis van je voormalige buren een carbidbus horen 
afschieten. En om je heen alle glazen ingooien, meubels uit een nog niet ontruimd 
huis halen, dat zijn acties waar wel even bij nagedacht had mogen worden. Het 
buurtje is nog bewoond, en de mensen die daar gewoon in hun huis waren heb-
ben een hele nare dag en avond gehad. Het zal je moeder of je oma maar wezen.   
Wat wel leuk was, was het feest in de sporthal. Goed geslaagd, op een enkel inci-
dent na. Er was veel jeugd, met dank aan dj Markie Mark! Om nog wat meer ou-
deren te trekken zouden we de zaal al om half een open kunnen doen, en begin-
nen met iets rustiger muziek. Dan is het een feest van Stedumers onder elkaar. 
We zijn er wel achter dat we mensen moeten weren die blijkbaar zo’n feest niet in 
hun eigen dorp kunnen en willen vieren. Hier dus ook, tenzij ze introducé van ie-
mand zijn en zich ook zo kunnen legitimeren. We laten ons Oud en Nieuw feest 
niet door enkele herrieschoppers bederven. Verder hoefde de beveiliging nauwe-
lijks op te treden, dus compliment aan iedereen die zich zo goed gedragen heeft. 
 

Een woord van dank nog aan allen die meegeholpen hebben de zaal in te richten, 
achter de bar te staan en vooral weer op te ruimen. Dankzij de inzet van met na-
me de jeugd was dit feest mogelijk! 
 

Dorpsbelangen/ Activiteitencommissie 
 

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 Martijn Berends en zijn vrouw Karen Hemmen met hun zoontje Jaap 
(foto: Janna Bathoorn). Eldert Ameling praat met hen. 
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Henk Helmantel leest voor op De Crangeborg 
 

 
 

Op woensdag 19 januari zijn de Nationale Voorleesdagen begonnen. Zoals elk 
jaar start dit met Het Voorleesontbijt. Op woensdag 19 januari zat de hele school 
klaar in het speellokaal. Iedereen wachtte op het ontbijt en… een voorlezer. Wie 
zou er dit jaar langskomen? Jaap Nienhuis las al eens voor en ook zat Okkie Smit 
(van RTV Noord) al eens op de grote voorleesstoel en vorig jaar was burgemees-
ter Rodenboog onze gast. Wie zou het nu zijn?De leerlingen wachtten in span-
ning. En daar kwam de voorlezer aan: het was kunsstschilder Henk Helmantel. 
Ook hij mocht op de grote stoel zitten! Hij las voor uit het prentenboek van het jaar 
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 2011: ’Fiet 
wil rennen’. 
Tijdens het 
eten van 
een broodje, 
konden de 
kinderen 
luisteren 
naar het 
prachtige 
verhaal. 
Voorlezen is 
belangrijk 

voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. De school besteedt daarom de ko-
mende tijd extra veel aandacht aan het lezen en het voorlezen. 
 
 

 

Herstel Stedumer begraafplaats 

 

Op 7 december heeft het Landschapsbeheer Groningen tijdens een vergadering 
met  wethouder J. Stoel en de heer M. Smit en in overleg met de Stichting Historie 
Stedum het besluit genomen de Stedumer begraafplaats te herstellen. 
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Het Landschapsbeheer Groningen heeft subsidie toegekend en gaat straks leiding 
geven om vanuit de Stichting Historie Stedum dit voorjaar met de vrijwilligers een 
start te maken voor het herstel.  
 
Hiervoor is een voorlichtingsbijeenkomst gepland op dinsdag 19 april om 20.00 
uur  voor iedereen die hier belangstelling voor heeft.  Op deze avond  zal voorlich-
ting worden gegeven over het herstel en onderhoud van het kerkhof. 
 

Samen met het Landschapsbeheer Groningen en de Stichting Oude Groninger 
Kerken is op deze avond ook als gastspreker uitgenodigd de heer Reint Wobbes 
uit Huizinge die boeiend kan vertellen over grafzerken,  Groninger gebruiken, die 
met het overlijden in het verleden te maken hadden. Waar het wordt gehouden is 
nog niet bekend. Voor meer informatie neem contact op met Pip de Vries - Slager 
(050) 309 39 74 of 06-10 31 38 14 pipslager@hotmail.com 
 

Pip de Vries - Slager 
Coördinator Vrijwilligers Onderhoud Begraafplaats Stedum 
 

 

Wijziging bestemmingsplan Hoofdstraat 47 
 

Het bestuur van dorpsbelangen heeft de behoefte om met u als dorpsgenoten van 
gedachten te wisselen over de aanvraag tot wijziging bestemmingsplan Hoofd-
straat 47. We nodigen daarom iedereen uit om hier met ons over te praten op 
dinsdag 1 februari om 20.00 uur in het Hervormd Centrum. 
 

Het bestuur 
 

 

Nieuwjaar met Jehova Nissi ingespeeld 
 

Zo’n 80 personen lieten zich door de harde wind niet weerhouden om op zater-
dagavond 15 januari in eigen dorp op pad te gaan. Een enkeling deed dat voor de 
derde keer, omdat er enige datumverwarring was ontstaan (waarvoor excuses). 
Traditiegetrouw organiseerde de activiteitencommmissie van Dorpsbelangen op 
de tweede gewone zaterdag van januari het feestelijke Nieuwjaarsconcert met 
fanfareorkest Jehova Nissi onder leiding van Jan Werkman. Er komt altijd een 
vaste groep mensen, maar er waren ook “nieuwe” belangstellenden. Hoewel de 
mensen gewend zijn aan gouden klassiekers, waaronder de Radetzkymars, was 
er ook veel aandacht en waardering voor de iets zwaardere stukken.  
 

Daarna lekker sjoelen, in trek bij de kinderen, bijpraten door de volwassenen en je 
door de hapjes van Tony en Tineke Slager lekker laten verwennen. Deze keer in 
het vernieuwde Trefpunt, wat bijzonder goed beviel. Een geslaagd concert, en het 
zou leuk zijn als er de volgende keer nog weer meer “nieuwe” bezoekers zijn! 
 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
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Martijn, Karen en hun zoon Jaap, Hoofdstraat 18 

 

Heeft u misschien ook de gewoonte om 
bij een verbouwing van een woning, of 
bij een bouwplaats even stil te staan en 
te kijken? In dat geval zijn wij elkaar 
vast enige tijd geleden tegengekomen, 
toen het prachtige pand aan de Hoofd-
straat 18 verbouwd werd. Een schitte-
rend pand, deze voormalige winkel, 
waar u al eens in 'De Stedumer' een 
artikeltje over heeft kunnen lezen. 
 

Terwijl er gedurende een tweetal ingrij-
pende verbouwingen hard werd ge-
werkt om van deze voormalige winkel 
een fijn woonhuis te creëren, werd er 
alles aangedaan om het karakter van 
de winkel aan de buitenkant te behou-
den. Immers een deel van ons dorp 
heeft de status van beschermd dorps-
gezicht. En dit pand, destijds 'Textiel-

huis Ekens', maakt daar deel van uit. 
Op donderdag 30 december 2010 heb ik een afspraak met de bewoners. Het zijn 
Martijn Berends en zijn vrouw Karen Hemmen en Jaap hun zoontje. Jaap is in dit 
huis geboren. Hij wordt in februari van 2011 zes en zit op de O.B.S 'de Bongerd' 
bij juf Riekie van den Berg in de klas. 
Wij gaan aan de grote tafel in de woonkeuken zitten. Martijn heeft een maquette 
van de woning erbij gehaald. Hij laat zien hoe het huis uiteindelijk ingedeeld is en 
legt uit wat er allemaal gedaan moest worden om het zover te krijgen. Met deze 
maquette, gemaakt door zijn broer, krijg je daar een goed beeld van. Deze broer 
van Martijn is bouwkundig-tekenaar. In overleg met Karen (1970) en Martijn 
(1970) heeft hij de indeling bepaald, terwijl hijzelf alles uitdacht en de bouwteke-
ningen maakte. 
 

Het gedeelte wat voordien de winkel was, is nu de huiskamer geworden. Komt 
men nu de woning aan de voorkant binnen, dan komt men eerst door een tocht-
portaal. Op de vloer daarvan liggen antieke plavuizen. Deze zijn afkomstig van 
een tijdens de verbouwing gevonden vloer, onder de toenmalige vloer van de win-
kel. "Hergebruik..." zegt Martijn met een glimlach, "de mooiste exemplaren heb-
ben wij weer gebruikt." Een tweede oude plavuizenvloer werd onder de afgebro-
ken schuur gevonden. "Maar deze plavuizen waren helemaal kaal en versleten." 
Lopen wij door in het huis naar achteren, dan heb je daar de woonkeuken. Die is 
groot en helder met veel licht. "Wij zitten hier graag," vertelt Karen. Van hieruit 
heb je ook een fijn uitzicht op de diepe tuin, waar zij erg blij mee zijn. Op de tafel 
in de keuken zie ik, terwijl wij het over de tuin hebben, een kleurig tijdschrift liggen 
dat over tuinen gaat. 
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In totaal is er twee keer aan het pand verbouwd. De eerste keer, in de periode 
2000-2001. Toen werd de winkel omgetoverd tot huiskamer. Voor de verbouwing 
zaten de wandkasten en de wolkasten er nog in. Ook de voorpui kreeg een op-
knapbeurt. Na een periode waarin het een paar jaar rustig was, werd tussen 2007 
en 2008 de hele achterkant herbouwd.  Alles wat achter de voormalige winkel zat 
moest hiervoor eerst worden verwijderd. Dat dit een pittige ingreep is geweest, 
heeft u destijds misschien zelf kunnen aanschouwen. De aannemer die deze klus 
klaarde was de heer Jack Werkman uit ons eigen dorp. 
Maar liefst negen maanden heeft de familie tijdens deze laatste verbouwing in de 
Stad gezeten. "Wij hadden geen keuken, geen douche en geen trap naar boven," 
vertelt Karen, "alle basisdingen waren er niet. En je kunt dan niet in je eigen huis 
blijven zitten." 
 

U kunt zich voorstellen hoe fijn het was toen uiteindelijk alles klaar was. 
"Wij hebben ook nog een tijdje een winkelbestemming op het pand gehad," vertelt 
Martijn, "Je kunt daarmee een eigen winkel runnen. Maar dat zijn wij nooit van 
plan geweest. Die winkelbestemming is er dan ook niet meer." Wat in zekere zin 
dan wel weer grappig is, is dat er gedurende 'KunstSpoor, Stedum' in 2004, hier in 
hun woning een 'verkooppunt' heeft gezeten. Er waren hier ansichtkaarten te 
koop, de catalogus, en je kon er kunstboekjes aanschaffen. In hun huis exposeer-
den Diederik Kraaijpoel en Mieke Hansen. De eerste had er schilderijen hangen 
en Mieke Hansen, die ook nog in Stedum heeft gewoond, exposeerde keramiek. 
 

In 2009 deed de familie weer met 'KunstSpoor, Stedum' mee. Nu exposeerde 
Hoofdstraatbewoonster Miriam Geerts er. 
Karen werkt bij de Hanzehogeschool in Groningen. "Ik werk op het onderwijsbu-
reau van de PABO, projectondersteuning en internationalisering." Eerder werkte 
zij bij de Hortus in Haren. Tot het faillissement van de Hortus was Karen daar ho-
reca-manager. 
In Stedum is Karen, die Nederlandse ouders heeft en in Canada is geboren, heel 
bekend door haar werk bij de Activiteitencommissie van Vereniging Dorpsbelan-
gen. Karen: "Ik ben al meteen, in het begin, in die commissie gekomen. Ik heb 
hierdoor nieuwe mensen leren kennen en je leert ook mensen kennen uit het ver-
enigingsleven. De activiteiten zijn voor jong en oud. Dat maakt het heel divers."  
 

Als wij het over Canada hebben, haar geboorteland, vertelt Karen dat zij met haar 
ouders en beide zussen in 1977 naar Nederland kwamen. Zij gingen in Emmen 
wonen. Uit Emmen was haar vader destijds op 21 jarige leeftijd naar Canada ge-
ëmigreerd. In Canada was haar vader leraar aan het Christelijk Onderwijs. 
Ook de moeder van Karen is, net als haar man, in het noorden van ons land ge-
boren. Zij is destijds als kind met haar ouders naar Canada geëmigreerd. 
 

Martijn Berends is geboren in de plaats Heino, dat ongeveer in de driehoek Zwol-
le, Deventer, Almelo ligt. Martijn is manager nieuwbouw bij 'Rederij Flinter' in Ba-
rendrecht. Eerder zat deze rederij in Paterswolde. Martijn werkt er inmiddels al 
acht jaar. Hij vertelt dat hij voor de rederij veel thuis werkt. Natuurlijk ben ik be-
nieuw of hij een eigen kantoor heeft. Met zijn vinger wijst hij naar zijn laptop… 
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"Dat is wel zo reuze handig!" zegt hij met een glimlach. Daarnaast gaat Martijn 
Berends twee dagen per week naar Barendrecht. Ook zit hij regelmatig voor zijn 
werk in het buitenland. Zo was hij bijvoorbeeld in Polen, in India en maar liefst 
achttien keer in Vietnam. "Meestal ben ik maar een week weg," legt hij uit. 
 

In 1986 kwam Martijn naar onze provincie Groningen. Hij volgde studie aan de 
Zeevaartschool "Abel Tasman" in Delfzijl en deed daarna de opleiding scheeps-
werktuigkunde aan de HTS in Groningen; tussendoor heeft hij een aantal jaren 
gevaren. 
Tot besluit noem ik twee belangrijke gebeurtenissen in het leven van Martijn en 
Karen. In september 1999 kochten zij de woning aan de Hoofdstraat 18. Een jaar 
later, in september, zijn zij getrouwd.                                                                       
 

Eldert Ameling 
 

 

Spiritus 

 

(foto: Wim Zijlema) 
 

Was het dankzij de Spiritus Sanctus of gewoon door de spiritus uit ons keuken-
kastje? Feit is dat u ons op kerstochtend tussen zes en acht op allerlei plekken in 
het dorp hebt kunnen horen spelen. Als vanouds dus, dit jaar. Maar het heeft er-
om gespannen. Voor buitenmuzikanten ligt er een magische grens bij zes graden 
vorst. Dan lukt het niet meer, want dan vriezen de ‘ventielen’ (de knopjes) van 
blaasinstrumenten vast. Gelukkig was het slechts min vijf en konden we op pad. 
Maar bij de eerste lantaarnpaal waaronder we speelden, liet Koning Winter zijn 
macht al voelen: ‘Bij mij zit al één ventiel vast.’ ‘Bij mij ook.’ ‘O, mijn tweede doet  
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het nu ook niet meer.’ Al wrijvend en blazend over het koude koper liepen we naar 
de volgende plek. Met moeite bliezen we daar Stille Nacht. Totdat iemand zich 
een oude tip van Popko Tromp herinnerde: ventielen insmeren met spiritus. Zo 
bedacht, zo gedaan. Daarna liep het min of meer ‘gesmeerd’. Onderweg verloren 
we nog wel onze hoorniste, wier instrument totaal vastgevroren was en de dappe-
re Daan Bouwes, die ziek werd. Van een dorpsgenote kregen we een doos cho-
colaatjes en halverwege genoten we weer van het warme onthaal in de ‘kerststal’ 
van de familie Hut. Ook hadden we plezier in onze jeugdige kornettist, Frank Aué, 
die tot het glorieuze einde volhield, zonder één klacht. 
 

Op maandagavond 3 januari was het voltallige orkest al weer paraat om stevig te 
repeteren voor het Nieuwjaarsconcert op 15 januari. Wat hebben we daar lekker 
en ontspannen gespeeld! Alle jeugdleden en een aantal enthousiaste ‘helpers’  
 

speelden mee en er was veel publiek. Voor de pauze hadden we een ‘pittig’ pro-
gramma met de krachtige binnenkomer ‘Summon of the Dragon’, twee prachtige 
koralen en het grotere werk ‘Domus’ - van Jan van der Roost – en het exotische 
‘Hymn of Africa’ met bugelsolo’s van Berta Tuinstra en Esther van Wijk. Na de 
pauze toonden we ons van onze vrolijke kant met ‘The Dance Club’ en de mee-
slepende stukken ‘Celtic Fire’ en ‘Pirates of the Caribbean’. Uiteraard eindigden 
we met de Radetzky-mars, want dat is – sinds Tjarda Dijkema ons er ooit om 
vroeg – traditie geworden. Net als de toost die we daarna in de feestzaal met z’n 
allen uitbrachten op het nieuwe jaar. Met de hapjes, drankjes en de feestelijke 
aankleding waar de activiteitencommissie van Dorpsbelangen weer voor gezorgd 
had, bleef het nog lang gezellig. Tijdens de Nieuwjaarsborrel kwam de ‘total face-
lift’ van het Trefpunt pas echt goed tot zijn recht. Een ruimte om trots op te zijn. Zo 
blijft er gewerkt worden aan de leefbaarheid van Stedum. En ook wij dragen daar 
het komende jaar met onze muziek weer graag ons steentje aan bij! 
 

Fenneke Colstee 
 

 

Taxatie oude boeken en ansichtkaarten 
 

Donderdag 3 februari van 14.00 tot ca. 17.00 opent Herberg Lopster Kroon, Lage-
straat 2 in Loppersum haar deuren voor antiquaar / taxateur en veilinghouder Arie 
Molendijk uit Rotterdam. Hij  is deze dag  bereidt uw oude (antieke) boeken, 
handschriften en of oude bijbels te taxeren of wel in te kopen. Oude ansichtkaar-
ten zijn ook welkom. De heer De Jong uit Oudemirdum zal hem terzijde staan met 
het taxeren van kaarten, oude foto’s , albums, etc. Voor taxatie wordt 3,- euro ge-
vraagd per persoon. 
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Uit de raad  
 

Een nieuwe werkwijze voor de gemeenteraad, daar zijn we in januari mee gestart. 
De commissievergaderingen leken teveel op de raadsvergaderingen, en dat von-
den we met elkaar niet goed. Over de oorzaak waren de meningen verdeeld, 
maar niettemin is er één oplossing uitgekomen. Maandag 17 januari was de eer-
ste keer en naar ik begreep voor het publiek niet echt interessant. Dat is toch wel 
heel jammer. 
 

Commissie versus raad 
Voorheen bediscussieerden we in de commissievergadering de onderwerpen die 
in de raad moesten worden besloten. Tussentijds kon je je standpunt nog eens 
heroverwegen, naar aanleiding van de argumenten van de andere fracties en het 
college. Ook kon je in de tussentijds kijken of er andere fracties met hetzelfde 
standpunt waren, zodat je een ander besluit voor kon stellen. In de praktijk waren 
de wethouders echter veel aan het woord, en onderlinge discussie was er niet 
veel. Daardoor herhaalde de raad zichzelf op de raadsvergadering, en stonden 
besluiten feitelijk al vast. Om als raad de onderwerpen beter in de vingers te krij-
gen, krijgen we nu onderwerpen in de commissie gepresenteerd, zonder dat er de 
volgende keer in de raad over moet worden besloten. We zouden dan over de 
gewenste opzet en richting mee kunnen praten, op een moment dat onze opmer-
kingen nog meegenomen kunnen worden. Klinkt mooi, maar of dat in de praktijk 
ook zo werkt? Afgelopen maandag was de aftrap van de nieuwe manier, met een 
presentatie over de intergemeentelijke sociale dienst (ISD) en de Vereniging van 
Groninger gemeenten. 
 

ISD 
Het verhaal van de directeur van de ISD was interessant, en gaf een doorkijkje 
naar de moeilijke tijden die ons te wachten staan. De ISD moet bezuinigen op 
personeel, maar het werk wordt niet minder. Zolang wij regelingen met Delfzijl en 
Appingedam afspreken gaat het wel efficiënt. Een duidelijke boodschap, maar in 
feite bestond de presentatie uit informatie die je als raadslid zelf ook kunt verkrij-
gen. Als de commissievergadering ons huiswerk bespaart lijkt dat mooi, maar we 
moeten niet lui worden en ons zoet laten houden met alles wat op een presen-
teerblaadje past. Als we niet uitkijken, worden we bijna op dezelfde wijze bediend 
als met het kopje koffie van de bodes onder de vergadering.  
Aan de Vereniging van Groninger Gemeenten wijd ik geen woorden. Het is een 
nuttig stukje bestuur, waarin kennis t.b.v. burgemeesters en wethouders door 
ambtenaren wordt uitgezocht. Met politieke besluiten nemen door de raad heeft 
het niets te maken en het publiek zat er voor spek en bonen bij. 
 

De raadsvergadering 
In de raad moet straks alles op één avond, eerst discussiëren, dan besluiten. 
Tenzij blijkt dat er meer tijd nodig is om tot een besluit te kunnen komen, bijvoor-
beeld om je achterban te raadplegen, maar ook om coalities te kunnen smeden. 
Hoe dat gaat zullen we de 31e januari mogen ervaren. Ik hoop dat ik u de verga-
deringen weer kan aanbevelen, want dan heb ik ook weer wat te schrijven. 
 

Lies Oldenhof 
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Nieuwe bewoners 
 

In deze rubriek 
worden nieuwe 
bewoners aan 
het dorp voor-
gesteld. Deze 
keer zijn het  
Mark ter Veer 
en Renate Da-
vids. Zij wonen 
aan Sien Jen-
semahorn 19. 
 

Sinds wanneer 
wonen jullie in 
Stedum? 
Sinds 1 juni 
2010 

 

 
Waar zijn jullie geboren?  
Mark in de stad  Groningen en Renate in Winschoten. 
 

Wat doen jullie voor de kost?  
Mark is electromonteur en Renate heeft een administratieve baan. 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid?   
Karaoke en film kijken. 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Kamperen in Nederland en af en toe naar Turkije. 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland?  
Onze poes Diego 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen?  
Doordat er veel familie in Stedum woont. 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe?  
Crazyrace en ijsbaan 
 

Wat zouden jullie doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint?   
Indien nodig, mensen helpen en op dezelfde voet doorleven. 
 

Wat is je/jullie antwoord op vraag van de vorige nieuwe bewoners: Wat vin-
den jullie ervan om in de Stedumer te staan? 
Erg leuk en de Stedumers krijgen een idee wie we zijn. 
 

Welke vraag willen jullie aan de volgende nieuwe bewoners stellen? 
Hoe zien jullie de toekomst in Stedum? 
 

Afie Nienhuis 
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Jaarvergadering Begrafenisvereniging Stedum 
 

Op dinsdag 22 februari in het café “Het Oude Raedthuys” om 20.00 uur. 
 

Agenda: 
 

1. Opening 
2. Notulen 
3. Ingekomen stukken/mededelingen 
4. Gedenken overledenen 2010 
5. Verslag kasnazieners en benoeming kasnaziener 
6. Verslag penningmeester 
7. Voorstel bestuur:  
    - vergoeding gebruik aula uit het pakket 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
 
Het bestuur 
 
 

 

Nieuwe datum alv dorpsbelangen 
 

De Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelangen vindt dit jaar plaats op vrij-
dag 8 april vanaf 20.00 uur in Het Trefpunt. 
 

 
 

Stedumers, let op uw zaak! 
 

Woensdagavond 19 januari rond half acht was er vlakbij Stedum een stevige 
aardbeving van 2.5 op de schaal van Richter. We zijn er aan gewend geraakt. En-
kele huizen zullen een paar scheuren er bij hebben gekregen en de waarde van 
de huizen in deze streek zal weer iets zijn gedaald. We willen ons hier niet aan 
ergeren en bagatelliseren ‘die bevinkjes’. “Je kunt er toch niets tegen doen, ja!” 
 

Misschien kun je er niets tegen doen maar je kunt wel zorgen voor een goede en 
eerlijke schadevergoeding. Geld om de scheuren dicht te smeren is niet fair. Die 
scheuren komen vroeg of laat weer te voorschijn. Er moet een vergoeding komen 
voor de kosten van een echt herstel van de muren. Verder moet er onderzoek 
komen naar het effect van bevingen en bodemdaling op de waarde van de huizen. 
Ook die schade zal vergoed moeten worden. 
We krijgen dit alleen maar voor elkaar als we samen een vuist maken. Wordt 
daarom lid van de Groninger Bodem Beweging die daarvoor is opgericht.  
Bel 06 – 23 19 05 58 of 06 – 55 71 51 92 of mail info@groninger-bodem-
beweging.nl of kijk op de website www.groninger-bodem-beweging.nl. 
 

Jelle van der Knoop 
Voorzitter Groninger Bodem Beweging 
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Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
 

De komende bijeenkomst van 
de Eerste Groninger Voorlees- 
en Vertelsalon (21e jrg.) is op 
vrijdag 4 februari 2011 in ‘t Ou-
de Raedthuys, Hoofdstraat 15, 
in Stedum. Ontvangst vanaf 
20.00 uur, aanvang 20.30 uur. 
Toegang gratis.  
Voorlezen, vertellen en muziek 
maken; in het Nederlands, Gro-
nings of elke andere taal of 
streektaal. De presentator be-
paalt op de avond-zelf de volg-
orde en de duur van de verschil-
lende optredens.  
  

Bezoekers worden nadrukkelijk 
uitgenodigd om in de pauzes 
eigen werk te verkopen en 
daarvoor reclame te maken. In 

de pauzes staat het bovendien vrij om door te gaan met musiceren. Tweedehands 
boeken, tijdschriften en folders worden weggegeven; wat overblijft gaat naar wis-
selende goede doelen.  
Voor wie graag wil roken, dat kan beneden in de voormalige gelagkamer van de 
familie Noorbergen, die tegenwoordig hun huiskamer (met bar) is. Het zaaltje bo-
ven, waar de optredens plaatsvinden, is rookvrij en het bevat ook een bar.  
Inlichtingen: Eldert Ameling 0596 55 16 08 eventueel antwoordapparaat inspre-
ken, of F.T. Braaksma braeckxma@hetnet.nl. Achtergrondinformatie is ook te vin-
den op Wikipedia. 
 

 

Nieuw winkeltje in Stedum 
 

Het is zo ver, eindelijk gaat ons nieuwe winkeltje open! We gaan open op 29 ja-
nuari om 10.00 tot 17.00 uur. De eerste twintig klanten krijgen een leuke attentie.  
 

We verkopen o.a. sieraden, woonaccessoires, tassen , snoep en kaarten die zelf 
gemaakt zijn. Ook verkopen we wat zelfgemaakte sieraden . We hopen u snel te 
verwelkomen in ons winkeltje en zijn u graag tot dienst, ook staan we open voor 
suggesties.  
 

Op 29 januari staat de koffie en wat lekkers voor u klaar. We zijn open op dinsdag 
en donderdagmorgen van 09.00 u. tot 12.00u. Op woensdag van 09.00 u. tot 
17.00 u. Als u buiten deze tijden iets nodig hebt staan we als we er zijn voor u 
klaar! Bel dan even op 0596 55 17 73. Graag tot ziens op de Molenstraat 8.  
 

Talo en Gina Tamminga 

(Foto van blogspot Bas van Houwelingen) 
worden neergezet. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor 
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Win kaarten voor Gasterra Flames 
 

Gasterra Flames en Sportdorp hebben een unieke actie! 
Word je voor 1 februari lid van Sportdorp, dan maak je 
kans op twee kaarten voor de wedstrijd Gasterra Fla-
mes – Aris Leeuwarden op zaterdag 12 februari. Ieder-
een die al eerder lid is geworden dingt ook mee naar 
toegangskaarten voor de basketbalderby van het Noor-
den.Wil je ook kans maken om de wedstrijd Gasterra 
Flames – Aris Leeuwarden bij te wonen? Ga dan naar 
het aanmeldformulier op www.sportdorpstedum.nl. 
 

Gasterra Flames is vorig seizoen voor de derde keer in 
de clubgeschiedenis landskampioen geworden en ook dit jaar staat de club weer 
aan de leiding van de Nederlandse basketbal eredivisie. Vorig seizoen kwamen er 
gemiddeld 3100 toeschouwers naar een thuiswedstrijd in Martiniplaza en daar-
mee is Groningen terecht de basketbalstad van Nederland.  
 

Welke voordelen heeft het lidmaatschap voor jou? 
- Korting bij sportactiviteiten/ evenementen in het dorp 
- Altijd op de hoogte van het laatste sportnieuws uit Stedum 
- Verbeterde communicatie tussen sportaanbieders en deelnemers 
Voor meer informatie over Gasterra Flames kun je kijken op 
www.gasterraflames.nl.  
 

 

v.v. Stedum 
 

Het veldvoetbal op het sportpark aan de Bedumerweg ligt al enige weken stil. 
Door het winterweer en de winterstop vertoeven de teams van de v.v. Stedum 
momenteel met name in de zaal. Toch zijn er tal van ontwikkelingen en nieuwtjes 
die wij graag met u delen. 
 

Saneringsplan gemeente Loppersum 
Net als alle andere voetbalverenigingen in de gemeente Loppersum en andere 
verenigingen in Stedum dient de v.v. Stedum een bijdrage te leveren aan het op 
orde krijgen van de financiële huishouding van onze armlastige gemeente. Voor-
alsnog gaat het bij de v.v. Stedum met name om de overdracht van het ‘gebouw’ 
op het sportpark van de gemeente aan de v.v. Stedum. Op basis van een bouw-
technische schouw heeft de gemeente een (ambtelijk) voorstel bij de voetbalvere-
niging neergelegd. Dit voorstel is in een bijzondere ledenvergadering op 13 janua-
ri jl. aan de orde geweest. Op basis van een nadere notitie, een toelichting door 
ondergetekende en enkele vragen hebben de ruim aanwezige leden (ca. 40) van 
de v.v. Stedum unaniem ingestemd met het voorstel van de gemeente Lopper-
sum. E.e.a. betekent dat de v.v. Stedum, nadat de gemeenteraad heeft ingestemd 
met het saneringsplan, volledig eigenaar wordt het gebouw op het sportpark. Er is 
wel een voorbehoud gemaakt t.a.v. de ‘keet’ die sinds enkele jaren op het sport-
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park naast de kleedkamers staat. In een apart traject richting de gemeente zal be-
keken worden wat er met deze voorziening moet en kan gebeuren.  
 

Stichting Sportdorp Stedum  
In de bijzondere ledenvergadering van 13 januari jl. hebben de leden van de v.v. 
Stedum ook unaniem ingestemd met de deelname in de Stichting Sportdorp Ste-
dum en de Vereniging Wintercup.  
 
De Stichting Sportdorp Stedum, waarin ook andere verenigingen uit Stedum zit-
ting nemen, heeft tot doel om (meer) Stedumers vaker aan het sporten te krijgen 
en te houden door het verbeteren van het bestaande sportaanbod en het opzetten 
van (ver)nieuw(end) sportaanbod. Over de Stichting hoort u via het Huis van de 
Sport Groningen binnenkort vast meer.  
 

Vereniging Wintercup 
Verder hebben de leden zich uitgesproken voor deelname in de op te richten ver-
eniging Wintercup. Dit is een organisatie van een dertiental voetbalverenigingen in 
(Noord-West)Groningen, o.a. Hunsingo, Viboa, Ezinge, OKVC, Omlandia, Een-
rum, om gezamenlijk een zaalcompetitie voor de jeugd in het winterseizoen te or-
ganiseren. Dit gebeurt nu ook al, maar in verenigingsvorm is de continuïteit, de 
aansturing en financiële borging beter gegarandeerd. 
 

Zaalvoetbal 
Zowel de jeugd als de senioren hebben de afgelopen weken in diverse sporthallen 
gezaalvoetbald. De jeugd neemt deel aan de Wintercupcompetitie en is daar re-
delijk succesvol. In de komende weken staan de finales van de Wintercup op het 
programma. Op 29 januari a.s. spelen de C-junioren hun finalepoule. Op 5 februa-
ri spelen F1, F2,  F3, E2 en de B-junioren hun finalepoule en tenslotte speelt op  
19 februari E1 haar finale. Voor meer informatie zie ook: www.wintercup.info  
 

Vrijwilligers gevraagd! 
De v.v. Stedum is een vereniging waar ca. 60 vrijwilligers dagelijks/wekelijks in de 
weer zijn om het voetballen voor jong en oud mogelijk te maken. Op dit moment 
worden voor een aantal talen/werkzaamheden vrijwilligers gezocht. Het gaat hier-
bij: Vrijwilligers voor de kantine, in het bijzonder voor de zaterdagmiddagen; 
Een penningmeester per 1 juli 2011; Een beheerder van de kantine (z.s.m.) Mocht 
je interesse hebben of meer willen. weten over de betreffende ‘vacatures’, spreek 
dan één van de bestuursleden van de v.v. Stedum aan. Je kunt natuurlijk ook 
even bellen met Renate Valkema, Pieter Hovius of ondergetekende. De nood is 
redelijk hoog, dus schroom niet om je te melden, vele handen maken immers licht 
(en leuk) werk.  
Mocht je meer willen weten over de v.v. Stedum, suggesties dan wel opmerkingen 
hebben, maakt dit bekend bij één van de bestuursleden of via onze (goedbezoch-
te en actuele) website www.vvstedum.com 
 

Pieter Berend Slager  
Voorzitter 
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Bommetje! 
 

Zaterdag 29 januari is er een spetterende bommetjeswedstrijd voor kinderen tij-
dens het recreatiezwemmen. Het blijven zwemfeestjes met elke 3e, 4e keer iets 
speciaals: op 12 maart ga je verkleed te water en de laatste keer, op 9 april, slui-
ten we het extra feestelijk af met een waterdisco. Maar er is ook ruimte voor baan-
tjes trekken of poedelen in bijvoorbeeld het bubbelbad.  
 

Let op: de zwemzaterdagen op rij (gecheckt, de vorige keer stond het fout in de 
Stedumer, waarvoor excuses): 29 jan; 5 en 26 feb; 12,19,26 maart, 2 en 9 april. 
Je hebt de keuze om als individu of als gezin (strippen)kaarten te kopen: 
Individu: 1 los kaartje € 3,-    strippenkaart 4x zwemmen € 10,- 
Gezin: 1 x zwemmen € 10,-, strippenkaart 4 x zwemmen € 30,- 
We zwemmen op zaterdagen van 17.15 – 18.15 uur in De Beemden in Bedum. 
Meer weten? Bel Monique Timmer 0596 55 12 80  of Miriam Geerts 0596 55 19 
37. Strippenkaarten kunnen betaald worden: rekening 7040331 t.n.v. E.M. Tim-
mer-Sietsema. 
 

Miriam Geerts 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Inmiddels is 2011 alweer bijna een maand oud. Enkele dorpsgenoten hebben in 
2011 alweer gevist. Dat was in het weekend van 15 januari. Vandaag wil ik het 
eens hebben over het consumeren van zelf gevangen vis. Erik Staal bracht mij op 
het idee. Hij mailde mij hierover naar aanleiding van de twee laatste stukjes van 
Hengelclub "Ons Genoegen" in 'De Stedumer'. Zoals het er nu voorstaat zal ik dit 
 

onderwerp in meerdere nummers van dit blad behandelen. 
Vandaag gaan wij in gesprek met onze penningmeester Jan Jaap Kalisvaart, 
Hoofdstraat 14. Afgelopen zomer is hij met zijn gezin voor de vierde keer naar 
Vorarlberg geweest in Oostenrijk. Het is daar werkelijk schitterend; met uitzicht op 
de bergen. De familie Kalisvaart huurt daar een huisje op een alm. En een alm, 
weten wij wel, is een bergweide. Een aantal keren wordt er dan gevist. Op zo'n 
visdag gaat Jan Jaap meestal met één van zijn zoons 's morgens met de eerste 
kabelbaan van die dag naar boven. Boven aangekomen worden bij de kassa van 
de kabelbaan twee dagvergunningen gekocht. "Die zijn aardig prijzig," zegt onze 
penningmeester. Zij lopen daarna naar boven, een wandeling van een halfuur. 
Jan Jaap: "Wij zoeken hierna een goed stekje uit aan een groot stuwmeer." En 
dat is nog een heel geklauter de diepte in, over rotsen en stenen. "Een heel gedoe 
om bij het water te komen," legt onze penningmeester uit, "en je zit daar, moet je 
rekenen, op ruim 2000 meter hoog!" 
 

Dan kan er gevist worden. De regels zijn dat je vier forellen mag meenemen voor 
eigen consumptie. Zij moeten niet te klein zijn. Hebben zij er vier, dan gaan zij te-
rug naar het huisje op de alm. Maar slaat het weer om, en dat kan daar zomaar, 
dan moeten zij ook terug. 
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Details over hoe Kalisvaart vist op forel: Hengels? "Werphengels." Wat voor aas? 
"Dat kan van alles zijn. Maar het beste gaat het met een speciale pasta. Het zit in 
een potje en is verkrijgbaar in verschillende kleuren." Dobber? "Een echte flinke 
werpdobber; je moet ver kunnen gooien, hoe verder hoe beter!" Techniek? "Lang-
zaam binnenhalen, zodat het deeg de aandacht van de vis trekt. Het is knalhelder 
water! Met een beetje geluk zwemt er eentje achteraan. En hap! Je hebt beet! 
Hierna moet je hem binnenhalen. Die echte zware zijn sterk. Dan staat de hengel 
goed krom." Wat neem je verder mee aan materiaal? "Schepnet, en ik neem twin-
tig reserve onderlijntjes mee. Verder kranten, om de vis in te pakken en een koel-
tas. Het is daar 20 tot 25 graden!!" Uit een eerder gesprek herinner ik mij dat Jan 
Jaap Kalisvaart daar bij dat stuwmeer geen lokvoer gebruikt. "Met lokvoer jaag je 
ze weg." Wel gooit Kalisvaart een paar maden in het water. Die dwarrelen naar 
beneden en de vis schrikt niet! 
 

 
 

Laten wij het eens hebben over de consumptie van deze lekkere vis. "Ik maak ze 
schoon. Dat betekent: schubben laten zitten evenals de kop (!). De kuit of de hom 
moet eruit en ook de ingewanden. Dan halen wij de vis door het paneermeel: dat 
is ei, melk en paneermeel. Nu kunnen zij de pan in met bijvoorbeeld 'Bergboter'. 
Dat is roomboter uit de streek hier. Je kunt het bij een hutje halen. Of met zonne-
bloemolie. Maar vooral geen olijfolie. Dat is mijn smaak niet." Kalisvaart houdt van 
pure smaak en gebruikt geen zout, geen peper of kruiden. Na zo'n tien minuten is 
de vis gaar en lekker bruingebakken. Hoe dikker de vis hoe langer in de pan. Bij 
het opdienen van de forel krijgt iedereen aan tafel er een schijfje citroen bij. Dat is 
alles. Groente, aardappels, vraag ik? "Gebakken aardappels zijn wel lekker met 
groente. En de vis moet zwemmen...."  
 

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) 

 
29 januari Bommetjeswedstrijd in zwembad de Beemden. De volgende 

zwemzaterdagen zijn: 29 jan; 5 en 26 feb; 12,19,26 maart, 2 en 9 
april. (stond de vorige fout in De Stedumer.) 

 
31 januari   Passage: Marja Holsinck, Stedum. Onderwerp: Justitie en  

Kinderrecht. In Hervormd Centrum, aanvang 19.45 uur. 
 
1 februari In gesprek met Dorpsbelangen over wijziging bestemmingsplan 

Hoofdstraat 27. Hervormd Centrum om 20.00 uur. 
 
3 februari   Steunstee, onderwerp Thuiszorg Groningen. In Hervormd  

Centrum van 14.00-16.00 uur. 
 
3 februari  Taxatie oude boeken en ansichtkaarten in Lopster Kroon in  

Loppersum van 14.00 – 17.00 uur. Kosten € 3,- per persoon. 
 
4 februari Bijeenkomst is van de Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 

in ‘t Oude Raedthuys. Toegang gratis. Aanvang 20.30 uur. 
 
15 februari  Vrouwenraad Stedum nodigt u uit voor een etentje in het  

Hervormd Centrum om 15.30 uur. Kosten: € 3,-. Graag opgeven 
voor 9 februari, (0596) 55 17 28. 

 
22 februari Jaarvergadering Begrafenisvereniging Stedum in café “Het Oude 

Raedthuys om 20.00 uur. 
 
28 februari  Passage jaarvergadering. In Hervormd Centrum, aanvang 19.45 
  
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt nor-
maal gesproken elke vierde vrijdag van de maand, met uitzondering van december (verschijnt 
eerder i.v.m. de kerstdagen). Kopij moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit 
in juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen opmaak.  
 
De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 26 februari. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 16 februari. 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 
 

 


