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Het is zover: De Stedumer N8W8 wordt onthuld! 
 
Eind vorig jaar hebben zo’n 32 kinderen meegedaan aan ons project De N8W8. 
De kinderen hebben met elkaar - en onder leiding van Miriam Geerts - de be-
roemde  Nachtwacht van Rembrandt van Rijn op geheel eigen wijze nagebootst. 
Dat is op de gevoelige plaat gelegd door Janna Bathoorn. Janna heeft ook van 
alle kinderen prachtige portretten gemaakt. Wim Gremmen heeft er een mooi 
boekje van gemaakt. En dat wordt nu gepresenteerd! 
 
Maandag 5 juli a.s. om 19.00 uur wordt de N8W8 onthuld. En niet door zo maar 
iemand hoor. Uit plaatselijk diepgravend onderzoek is gebleken dat er nog een 
hele verre nazaat van Rembrandt leeft in Stedum. Die Van Rijn komt het eerste 
exemplaar van het boekje N8W8 in ontvangst nemen. Mis het niet en kom ook! 
 
Iedereen is uitgenodigd op maandag 5 juli om 19.00 uur in de Boekwerkplaats van 
Wim Gremmen en Susanna Lemstra aan de Hoofdstraat 45, hoek Lopsterweg. 
Voor de kinderen die hebben meegedaan, ligt er een gratis boekje klaar. Voor an-
dere belangstellenden is nog een aantal boekjes te koop, maar de oplage is be-
perkt dus zorg dat je erbij bent! 
 
We zien jullie graag op maandag 5 juli a.s. van 19.00 tot 20.00 uur in de Boek-
werkplaats. 
 
Janna Bathoorn, Miriam Geerts, Wim Gremmen en Susanna Lemstra 

 
 

Huisartsenpraktijk tijdens zomervakantie 
 

De praktijk en apotheek zijn gesloten deze zomer van maandag 19 juli tot en met 
vrijdag 6 augustus. Wilt u eventuele herhalingsmedicatie tijdig bestellen? 
De waarneming wordt verzorgd door de huisartsen in Middelstum. 
Alle medewerkers van de praktijk wensen u een goede zomer. 
 

 

Gratis grind 
 
Gratis ophalen: Oranje steenslag / grind, voor ongeveer 8 vierkante meter.  Tele-
foon 55 16 39 
 

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 Trijn Ekens-Dwarshuis. (foto: Janna Bathoorn) Zij woont nu 
aan de Singel, maar runde daarvoor jarenlang een zaak aan de Hoofdstraat: Textielhuis Ekens. 
De winkel sloot de deuren een kleine 20 jaar geleden. Eldert Ameling haalt herinneringen op. 
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E.H.B.O 
 

Boven v.l.n.r.: Anne Brokken, Rian de Jonge, Thom Heeling, Jochem Wieringa, Guido van  
Beukering, Fedde Sjoerd Huisman. 
Onder v.l.n.r. Loïs Pool, Sil Eefting, Frank Aué, Kim Slager, Sofie Galema. 
 
Alle leerlingen van “De Bongerd” zijn geslaagd voor het Jeugd E.H.B.O. diploma 
A. In 21 lessen hebben ze geleerd hoe je wonden moet verbinden en hoe je kleine 
ongevallen, zoals een bloedneus, een splinter verwijderen etcetera moet behan-
delen. 
 
Daarnaast moesten de leerlingen het beademen onder de knie krijgen en hoe leg 
je iemand nou in een stabiele zijligging? Natuurlijk ging dit alles gepaard met veel 
gelach en veel plezier. 
 
De leerlingen vonden het leuke, leerzame lessen en iedereen kreeg van de kader-
instructeurs: de heer Van Brummen en de heer Bakker complimenten over hun 
enthousiaste houding tijdens en ook na het examen, toen iedereen nog wel even 
door wilde oefenen. 
 
Naast het praktijkexamen hadden de leerlingen eerder al het theoretisch examen 
gedaan en ook hiervoor was iedereen geslaagd. 
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Beminnen 
 
Een paar weken geleden is het boekje Beminnen uitgekomen. Een brochure vol 
festivals, evenementen en arrangementen op het Hoogeland van Groningen. Er 
staan ook nog allerlei leuke tips in het boekje, die zelfs bij Stedumers niet altijd 
bekend zijn. Kent u bijvoorbeeld het kleinste museum van Noord-Nederland? Of 
weet u hoe u zelf een tv-spotje kunt maken? Het staat er allemaal in. Het boekje is 
de komende week gratis af te halen bij Boekbindatelier Wim Gremmen, Hoofd-
straat 45. 
 

 

Gratis concert Arnold Veeman 
 
Arnold Veeman is geboren en getogen op het Hoogeland en dat hoor je in zijn 
muziek. Luister maar eens naar het prachtige Mien Lutje Laif. Arnold Veeman 
heeft het nieuwe volkslied voor de gemeente Oldambt gecomponeerd en op dit 
moment is hij bezig met de musical Bommen Berend. 
 
Een mooie gelegenheid om Arnold live te horen en te zien is op zondag 3 juli om 
14.00 uur in De Diek’n in Zeerijp.  
 
Het hele weekend van 3 en 4 juli staat Zeerijp in het teken van de Top Vief. Het is 
dan het zogenaamde Gouden Weekend en dan is er van alles te doen in het dorp. 
Kijk ook op www.topvief.nl voor meer informatie. 
 

 

Popkoor Ripa zoekt een nieuwe dirigent 
 
Popkoor Ripa uit Zeerijp is op zoek naar een nieuwe dirigent. De huidige dirigente 
moet helaas wegens gezondheidsredenen stoppen met dirigeren. Popkoor Ripa is 
nu zo'n 1,5 jaar bezig en er zijn inmiddels zo'n 30 enthousiaste leden. Het is een 
gezellig koor dat één keer in de twee weken op donderdag in Zeerijp oefent. Deze 
avond zouden we ook graag zo willen houden, omdat er anders teveel koorleden 
zullen afhaken i.v.m. andere verplichtingen. Mocht er geen nieuwe dirigent ge-
vonden worden, dan is het voortbestaan van het koor in gevaar, dus weet u ie-
mand of heeft u een suggestie bel dan met Reina Zijlstra (0536) 57 33 28 of stuur 
een email naar: info@pokoorripa.nl Het koor heeft ook een eigen website voor 
meer informatie: www.popkoorripa.nl 
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“Bouwstijlen” op cbs De Crangeborg 
 
Op maandag 17 mei werd het project over “bouwstijlen” op gepaste wijze geo-
pend. De leerkrachten hadden zelf een film gemaakt over mevrouw Archi Tect. 
Mevrouw Tect kwam helpen bij het ontwerpen van huizen voor twee juffen. Zo 
wilde juf Liesbeth een huis met veel kamers, veel kleuren en een mooie tuin. Juf 
Elsa koos voor een huis in de bouwstijl ‘Amsterdamse School’. Mevrouw Tect ging 
in de omgeving op zoek naar geschikte locaties, tevens keek ze naar aspecten 
van de Amsterdamse School. Deze openingsfilm bevatte natuurlijk veel termen 
die tijdens het project aan de orde zouden komen. 

 

Maar wat deden de leerlingen tijdens het project? De onderbouw werkte over ‘wo-
nen’, zo schilderden de kleuters hun mooiste huis, maakten huizen van papier en 
lolly-stokjes en groep 3 en 4 ontdekte dat je van veel verschillende materialen 
kunt bouwen; papier, saté-prikkers en rietjes. Ook werden er excursies gemaakt, 
zo werd er gekeken op een bouwplaats, waar een nieuw huis gebouwd werd én 
waar een loopstal voor de koeien werd gebouwd. Natuurlijk kon een bezoekje aan 
het plaatselijke bouwbedrijf niet ontbreken. 
De groepen 5 tot en met 8 gingen dieper in op de ‘Amsterdamse School’. Een 
bouwstijl die van 1910-1930 zeer populair in Amsterdam was, maar rond 1925 
ook naar Groningen kwam. De leerlingen werden er met een wegwerp-camera op  
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uitgestuurd om mooie (details van) huizen te fotograferen. Er werd gekeken naar 
verschillende metselverbanden van de school, die weer werden nagemetseld. 
Ook werden er in groepjes huizen in de bewuste stijl gebouwd, compleet met glas 
in lood, portiekjes, trapjes, uitstekende bakstenen, dakkapellen en prachtige 
schoorstenen. De leerlingen genoten! Ook de groepen 5 tot en met 8 trokken er 
op uit: zo fietsten zij door de omgeving op zoek naar de vele Amsterdamse 
School-huizen die onze omgeving rijk is. Ook brachten ze een bezoek aan de 
smid, want wat is de Amsterdamse School zonder smeedijzer?! Als laatste werd 
er een wandelroute door Delfzijl georganiseerd. 
 

Alle leerlingen werden in de loop van de weken steeds enthousiaster, kwamen 
thuis met moeilijke woorden als ‘fundering’ en ‘metselverbanden’, ze kregen oog 
voor de prachtige bouwstijlen die onze provincie rijk is en is dat niet geweldig?! 
Op donderdag 3 juni werd het project afgesloten met een kijkuurtje, waarop ou-
ders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden van harte welkom waren. Toen 
werd ook het slot getoond over de belevenissen van mevrouw Archi Tect. Want 
zou het haar lukken om twee prachtige huizen te tekenen of kwam ze niet verder 
dan de kleurrijke omgeving van het koolzaadveld??? 
Het project werd ondersteund door de provincie Groningen in het kader van het 
Budget Educatie en Participatie Projecten (Bepp). 
 

Harriët Wals 
Namens het team 
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'Textielhuis Ekens', Stedum 
 
Op 24 december 1991 sloot één van de be-
kendste en mooiste winkels van Stedum de 
deuren. En al is dat volgend jaar 20 jaar ge-
leden, nog veel mensen zullen zich het inte-
rieur nog goed kunnen herinneren. Wij heb-
ben het over 'Textielhuis Ekens', dat in het 
pand van Hoofdstraat 18 heeft gezeten.    
 
Om weer eens wat herinneringen op te ha-
len, aan deze in die jaren belangrijke winkel, 
ga ik op bezoek bij mevrouw Trijn Ekens-
Dwarshuis. Zij woont nu aan de Singel, 
maar runde daarvoor jarenlang de zaak aan 
de Hoofdstraat. Zij kwam in 1993 in haar 
huidige woning, nadat de winkel in 1992 
was verkocht. 
 

Meteen aan het begin van ons gesprek laat mevrouw Ekens mij het plakboek 
zien. Het zit vol met foto's, krantenknipsels en documentatiemateriaal. Gedurende 
ons gesprek vult de inhoud van het plakboek haar verhaal over de winkel aan. 
 
Om bij het begin te beginnen, gaan wij terug naar 1956. In dat jaar trad Trijn 
Ekens-Dwarshuis in het huwelijk met Klaas Ekens. Zij was toen 23 jaar. Er werd 
getrouwd in het gemeentehuis van Bedum en in de kerk van Zuidwolde. Trijn 
Ekens, ”iedereen kent mij als Trijn en niet als mevrouw,” laat mij een foto zien. Het 
is een afbeelding van de bakkerswinkel in Zuidwolde. “Mijn vader was daar bak-
ker.” Op de foto zie je op de gevel van de winkel: 'brood, koek en banket'. 
“Ik was gewend om in een winkel te staan en hielp thuis ook volop mee. Ik ging 
meteen na schooltijd aan het werk.” Ook Klaas Ekens werkte voor zijn huwelijk in 
een winkel. Samen met zijn moeder runde hij de textielwinkel in Stedum. De moe-
der van Klaas was weduwe. Haar man was een bekende persoonlijkheid, waar-
over nog regelmatig met respect door de oudere Stedumers wordt gesproken. Hij 
was dirigent van de zangvereniging. Zelf heeft Trijn hem niet gekend, haar 
schoonvader was al in 1948 overleden. 
Om een indruk te schetsen van de winkel, vraag ik wat er door de jaren heen zoal 
verkocht werd. 
 
“Echt alles,” vertelt Trijn Ekens. In een lange rij passeren heel wat artikelen de re-
vue. Huishoudtextiel, dat zijn lakens, slopen, handdoeken, washandjes. En dan 
pyjama's voor de heren. Voor de dames nachthemden. Werkkleding, sportkleding, 
kousen, sokken, babykleding. Zelfs vloerbedekking en gordijnen.“Daar zat veel 
werk in. Die vloerbedekking moest mijn man zelf leggen. Ik maakte de gordijnen.” 
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Er werd ondergoed verkocht van de allerbeste kwaliteit en van zeer bekende mer-
ken. Petten kon je er kopen. “Wat die petten betreft, dan zochten wij een mooi 
ruitje uit voor ons assortiment. Voor onze inkoop gingen wij samen naar de groot-
handel of naar een beurs. Vertegenwoordigers kwamen aan huis.” 
 

En je had natuurlijk breiwol, breinaalden. En fournituren: ritsen, knopen, garen en-
zovoort. De sokken hingen te koop aan een zogenaamde sokkenmolen. De brei-
wol zat per kleur in de vakjes in de kast aan de wand. Om dit te verduidelijken 
opent Trijn het plakboek. Voor ons hebben wij de foto's van het interieur van de 
winkel. Tegen de wand staat de kast met de breiwol. Fleurig, in alle kleuren van 
de regenboog, zie je de wol per kleur in de vakjes zitten. In verbeelding hoor je de 
breipennen weer tikken, want in de vorige eeuw werd er nog lange tijd volop door 
jong en oud gebreid. Bij Ekens was op het gebied van textiel alles te koop. 
 

In 1958 werd dochter Anneke geboren. Zoon Wim kwam in 1960. Daarna kreeg 
het echtpaar nog twee jongens, Jan in 1965 en Tiddo in 1966. 
 

Terugkijkend op de geschiedenis van deze winkel, waarvan nog altijd twee grote 
etalages te zien zijn, is 1970 een belangrijk jaar geweest. In dat jaar werd de win-
kel verbouwd. Door deze verbouwing werd de winkel ook een stuk groter. Een 
krant schreef: 'Een aanwinst voor Stedum, deze modernisering van de zaak van 
de heer Ekens.' Nu was de winkel met 20 vierkante meter in oppervlakte vergroot 
tot in totaal 60 vierkante meter. Kon er al eerder in het pand kleding gepast wor-
den, nu zat er in de winkel een originele paskamer. 
 

Tien jaar later, in 1980, overleed Klaas Ekens. In haar eentje runde mevrouw Trijn 
Ekens hierna de zaak nog elf jaar lang. Toen in 1991 een eind kwam aan 'Textiel-
huis Ekens', kwam daarmee ook een eind aan een winkel, die maar liefst 101 jaar 
in handen was geweest van de familie Ekens. Want eerder runden ook de groot-
ouders van Klaas Ekens 
deze winkel aan de Hoofd-
straat. 
Voordat de deur definitief 
gesloten werd, werd er 
eerst nog uitverkocht. Dit 
gebeurde in etappes. Om 
de veertien dagen versche-
nen er nieuwe advertenties. 
Een aantal advertenties, die 
in het plakboek ingeplakt 
zijn, zijn er de stille getui-
gen van. Op één van de 
advertenties luidt de tekst: 
'uitverkoop op donderdag 
15 augustus 1991, 10 tot 50 
procent.' Op het laatst gin-
gen de artikelen met een 
korting van 50 tot 75 procent de deur uit. 
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In de allerlaatste krantenadvertentie kon men lezen, dat er op 27 december 1991 
open huis werd gehouden. 'U bent van harte welkom, van 18.00 tot 20.00 in onze 
winkel,' stond er in de krant. 
 

Ook de foto's, die op deze avond gemaakt zijn, sieren het plakboek. Naast alle 
herinneringen in dit plakboek, bevinden zich ongetwijfeld ook nog herinneringen in 
de huishoudens van ons dorp en omgeving. Zo hebben sommige mensen nog de 
prachtige handdoek, waarop de Hervormde kerk staat afgebeeld. Deze handdoek 
werd zelf door de familie Ekens ontworpen en was verkrijgbaar in verschillende 
kleuren, in rood, blauw, groen, bruin, en later in het grijs. 
Wie herinnert zich nog de twee handdoeken met voetballers, destijds te koop bij 
'Textielhuis Ekens'? Op de één stond Marco van Basten en op de ander Ruud 
Gullit. Er zijn nog mensen die nu nog altijd zo'n handdoek in huis hebben. 
 
Eldert Ameling 
 

 

Vernieling en brandstichting oud-papier kar 
Sneu dat Jan Veenkamp geen visite meer kan laten zitten omdat er een stoel is 
weg gejat. Belachelijk dat de oud-papier kar er aan moest geloven. Deze kar is al 
wel 20 jaar in gebruik. De heer Kloosterboer die het oud-papier deed voordat Jan 
het van hem overnam heeft er zelfs nog vele malen oud-papier mee opgehaald en 
hij werd nog regelmatig gebruikt om het oud papier bij de bongerd op te halen. De 
kar is onherstelbaar beschadigd dus zit Jan nu zonder kar. 
 

Jammer van het oud-papier wat gebracht is en ook in de fik is gestoken. 
Dat op een laatste dag van de feestweek zoiets moet gebeuren, wij hebben er 
geen woorden voor. De jeu de boules baan is gebruikt voor brandplaats en ook de 
afval bak die daar hing moest er aan geloven. 
 

Waarom zijn er mensen die het nodig vinden andermans spullen te vernielen? 
Ook dit is weer iets waar niemand vrolijk van wordt. Dit is geen grapje meer. 
 

Tot slot: voor diegene die zo stoer waren om de spullen van een privé terrein af te 
halen en in brand te steken: wees ook zo stoer en zorg dat er weer een nieuwe 
kar komt en een stoel voor Jan zijn visite. 
 

Een verontruste ouder 
 

 

Balkons gezocht! 
 

Het Nationaal MS Fonds zoekt mensen met een balkon die hieraan, tijdens de 
collecteweek in november, een spandoek willen ophangen. Het spandoek is 3 me-
ter breed en 80 centimeter hoog. Uiteraard bent u als collectant ook meer dan 
welkom! Neem contact op met het Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds, 
010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl of doe een donatie op giro 5057 
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De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
 

Verslag van de 2e bijeenkomst (van de 21e jaargang) op 28 mei van de Eerste 
Groninger Voorlees- en Vertelsalon. Er traden15 personen op. Sommigen na de 
laatste pauze ook nog voor een 2e keer. Er waren 31 personen aanwezig. De bij-
eenkomst was om twaalf uur afgelopen. 
  

Presentatie: Eldert Ameling. Mededelingen: F. T. Braaksma en Tiny Veldhuis. Dia-
loog voorlezen: Tiny Veldhuis (Gronings) Gedichten: Paul M. Borggreve, Jan de 
Jong (Gronings), Jelu, Käthy de Jong (Nederlands en Gronings), Jakob Kleve, 
Sjouk Noppert (Nederlands en Fries), Anneke Wasscher, René Wubbolt, JohN 
Zwart.  
 

In memoriam Driek van Wissen voorlezen en zang: Janke Sinnema 
In memoriam C.O. Jellema en Driek van Wissen voorlezen en vertellen: JohN 
Zwart. Verhaal: Jan de Jong (Gronings) Vertellen: Roelof Stoter (Gronings). Voor-
lezen uit boek: Jeffrey Noorbergen (7 jaar) Zang: Kale Bas (Nederlands en Gro-
nings), Mia Gast (Frans) 
 

De volgende bijeenkomst is op vrijdag 20 augustus 2010 in 't Oude Raedthuys. 
Ontvangst vanaf 20.00 uur. Toegang gratis, Voorlezen, vertellen en muziek; in het 
Nederlands, Gronings of elke andere taal of streektaal. Bezoekers worden na-
drukkelijk uitgenodigd om in de pauzes eigen werk te verkopen en daarvoor re-
clame te maken. Gedurende de hele pauze kan er bovendien muziek gemaakt 
worden! Tweedehands boeken, tijdschriften en folders worden weggegeven; wat 
overblijft gaat naar wisselende goede doelen. Mei 2010 is dat de komende rom-
melmarkt van de Hervormde Kerk in Stedum.  
Inlichtingen: Eldert Ameling 551608 of F. T. Braaksma braeckxma@hetnet.nl.  
 

 

Zelf papier maken in de Boekwerkplaats 
 

Zaterdag 14 en zondag 15 augustus wordt in de Boekwerkplaats van Wim Grem-
men een workshop Papier Scheppen georganiseerd.  
 

Even kort iets over de inhoud van de workshop. De workshop is gericht op de ba-
sis van het papierscheppen met uitleg over de techniek, het schepraam (en hoe er 
een zelf te maken), hoe je thuis papier kunt scheppen, de soorten pulp. En er 
wordt natuurlijk veel geoefend: het koetsen, persen, drogen etc. De tweede dag 
gaan we dan verder met toevoegingen aan de pulp, zoals zaden, kleurstof, snip-
pers. We gaan inpersingen en prägen maken, doubleren en we horen nog iets 
over toevoegingen van lijm. Maar er wordt dus vooral veel geoefend, papier ge-
schept en geëxperimenteerd. 
 

Belangstelling? Loop dan even bij ons binnen (Hoofdstraat 45), mail 
(info@boekwerkplaats.nl) of bel even met Wim Gremmen (551588). 
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Uit de raad 
 

Nog een paar weken en dan is het vakantie. Op 5 juli is er de laatste raadsverga-
dering. Geleidelijk aan wordt het in de vergaderingen wat rustiger, al mist er nog 
wel een lijn in de onderwerpen. Doordat er zoveel nieuwe raadsleden zijn wordt er 
van alles en nog wat gevraagd. En dat kan ook als serieuzere onderwerpen ont-
breken. Ik had de neiging om alles maar rustig aan te horen. Voor een deel waren 
het de vragen ter verhoging van de basiskennis van de nieuwe mensen. Die moe-
ten natuurlijk gesteld kunnen worden. En met 7 partijen aan het woord is het ook 
de kunst aan het eind van het verhaal nog iets toe te voegen. Bovendien zijn de 
opmerkingen en vragen soms zo onvoorspelbaar, dat ik ook wel even tijd nodig 
heb om te bedenken wat er over gezegd moet worden. En wat nog het meest uit-
maakt: dat er uit een onderwerp in de rol van raadslid niet veel te halen valt. Zo is 
onderstaand voorbeeld een kwestie van regels zijn regels, maar moet je als 
raadslid natuurlijk wel opletten of de regels juist worden toegepast. Persoonlijk 
kun je er dan wel heel anders over denken, maar doet dat er toe? 
 

Pluimvee uitbreiding 
Een voorbeeld is de milieueffectrapportage naar de vestiging van een pluimvee-
bedrijf in Leermens. Nieuwe vestigingen zijn niet meer van deze tijd, de provincie 
heeft beperkingen gesteld aan intensieve veehouderij. Niemand vindt het prettig 
dat zo’n bedrijf in zijn omgeving wordt gebouwd. Toch schijnt de vestiging van een 
pluimveehouderij te mogen, want de aanvraag dateert uit een periode dat er nog 
wel uitbreiding van dit type bedrijven plaats mocht vinden. En zolang we in Neder-
land vooral op de prijs van de kipfiletjes letten, bevorderen we zulke ontwikkelin-
gen. Het is een kwestie van ondernemen en economisch kunnen draaien, al laten 
ontwikkelingen als Q-koorts zien dat we te weinig naar gevolgen voor de toekomst 
kijken. Als je weleens over de grens komt, zie je dat Nederland wel heel erg een 
land van de goedkoopte is geworden. Supermarktoorlogen zijn niet goed voor de 
smaak en verantwoord kweken van producten, hoewel ik ieder zijn voordelige 
boodschappen gun en niemand hierin wil veroordelen. In deze kwestie vallen we 
terug op hoe de regels zijn, en is er weinig discussie mogelijk. Voor mijzelf is de 
keus niet zo moeilijk, kipfilet is mijn voorkeur niet. 
 

Jaarrekening 
Wat de gemeente het afgelopen jaar van plan was uit te geven en wat ze uitgege-
ven heeft staat in de jaarrekening. Die van 2009 staat in deze tijd op de agenda. 
De financiële mensen in de fracties hebben ter voorbereiding van dit onderwerp 
een technisch overleg, in aanwezigheid van de gemeentelijke financiële man en 
de wethouder. Daarna volgde de accountant, die uitlegde dat het bijna allemaal 
klopte wat de gemeente stelde. In deze vergadering lagen de spreektijdverhou-
dingen net andersom. Ervaren mensen met vragen en nieuwe mensen die alles 
eerst eens op zich in moesten laten werken. Zonder de bedoeling om arrogant te 
willen zijn, was dat toch weer een iets vertrouwder gevoel. Gezien de huidige fi-
nanciële positie gingen we in op wat er niet uitgegeven was, vooral op sociaal ge-
bied.  
 



 12

Ook het voorgenomen onderhoud bleef nog achter, en zo kon het dat de gemeen-
te er over het afgelopen jaar rooskleurig op staat. Dat komt ook omdat de aande-
len van Essent verkocht moesten worden. Volgens de accountant was dat posi-
tief, maar omdat we ruim 3 ton per jaar aan dividend ontvingen (zoiets als de ren-
te op een spaarrekening) ben ik er niet zo positief over. Eén keer die zak met geld 
(moeten) gebruiken, en je staat er gelijk jaarlijks weer veel slechter voor. Hierin 
zijn we afhankelijk van de nieuwe inspecteur, en het Essent-geld bespaart weer 
artikel 12 uitkeringsgelden van het Ministerie. Dit geld moet natuurlijk verstandig 
weggezet worden.  
Bij zo’n onderwerp past mij een harde opstelling uitstekend. Zo hebben we ook 
geknokt voor het verhogen van de uitkering van wegenonderhoud. Door een ver-
keerde berekening dreigden we daar veel geld mis te lopen, maar dat is met goe-
de argumentatie, mede vanuit de raad, rechtgezet. Dan is raadslid zijn leuk. 
 

Lies Oldenhof 
 

 

Sing-in Domies Toen  
 

Op zaterdag 26 juni is er een sing-in buiten in  de tuin van de  pastorie (Kampweg 
2, Stedum). Daarvoor nodigen we iedereen van harte uit. 
Het wordt een sing-in volgens het bekende recept. We hebben een boekje klaar-
liggen met liederen variërend van Opwekking, Psalmen, Gezangen tot, Johannes 
de Heer. Hierin kunt  u grasduinen op zoek naar uw favoriete lied en dat op de op 
de flap-over schrijven. Na een korte opening zingen we de uitgezochte liederen 
van het rijtje af. Halverwege is er een pauze om de keel te smeren 

We beginnen om 19.30 uur en we stoppen om ongeveer 21.00 uur. 
Wilt u indien mogelijk zelf een tuinstoel meenemen? Bij regen en storm wijken we 
uit naar het koor van de Hervormde kerk. Meer informatie: Peter Verduijn (0596) 
55 21 11 of Meta de Vries (050) 302 39 34. 
 

Hervormde Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post 
 
 

sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp   

 

Jeugdvoetbal VV Stedum: Doe je ook mee? 
 

Het voetbalseizoen  zit er bijna om. Een seizoen waarin de VV Stedum jeugd 
vanaf zes jaar weer veel plezier heeft beleefd aan het voetbalspelletje. Wekelijks 
met elkaar trainen en op zaterdag je wedstrijden spelen is gewoon een hartstikke 
leuke bezigheid.  Vraag maar aan je vrienden of vriendinnen die al op voetbal zit-
ten. Samen sporten, winnen of verliezen, gezelligheid enzovoort. Wat is er leuker? 
 

Op dit moment is de jeugdcommissie van de VV Stedum bezig de teams voor het 
volgend seizoen in te delen en we zijn heel blij dat er zich al weer nieuwe jeugd-
spelers aangemeld hebben. Bij de jongste jeugd (tot negen jaar) bijvoorbeeld, de 
F-jes, staan er nu al drie nieuwe voetballertjes te popelen om straks het geel-
zwarte shirt aan te mogen trekken. Ook stromen de kabouters van dit seizoen 
door naar de F-jes. Hierdoor spelen we volgend seizoen met twee F-teams. Maar  
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is er nog plaats voor meer nieuwe spelers, niet alleenl bij de F-jes, ook bij de ou-
dere teams: de E, de C en de B ben je welkom als nieuw lid. 
Dus ben je tussen de 6 en 17 jaar en lijkt het je leuk om met je vrien-
den/vriendinnen te voetballen? Meld je dan gauw aan als nieuw lid.  
 

Vrijwilligers 
Om het elke week weer mogelijk te maken dat de jeugd kán voetballen, zijn er 
veel vrijwilligers nodig. Die zijn er ook, een fijne ploeg mensen, maar die moet ie-
der jaar weer aangevuld worden. Elke vereniging draait op vrijwilligers. Ze zijn 
onmisbaar. Vrijwilliger zijn is ook erg leuk, je maakt van alles mee, je leert er vaak 
ook nog wat van en het hoeft niet veel tijd te kosten. Het geeft, kortom, gewoon 
veel plezier en voldoening wanneer je anderen van hun sport ziet genieten en 
daar een bijdrage aan hebt kunnen leveren.  
 

Voor het nieuwe seizoen is binnen de jeugdafdeling van v.v. Stedum plaats voor 
enthousiaste vrijwilligers (ouders, verzorgers of anders geïnteresseerden) die de 
club komen helpen bij de organisatie.  
Voor de volgende taken is er plek: Gastheer of gastvrouw in de bestuurskamer op 
de zaterdagochtend; Begeleiding bij een van de teams tijdens de wedstrijden; 
Kantinepersoneel  op zaterdagochtend; Voorzitter van de jeugdcommissie; 
Scheidsrechters voor de jeugdwedstrijden 
 

Heb je interesse voor één van bovenstaande taken of wil je op een andere manier 
als vrijwilliger iets betekenen? Neem dan contact op met ondergetekende, 
n.santing@planet.nl, (0596) 55 16 89 of 06-28 06 52 59 
Aarzel niet, want je zult er geen spijt van krijgen!  
 

Nanne Santing 
 

 

Hengelclub “Ons Genoegen” 
 

Van onze penningmeester ontving ik een keurig verzorgde uitslag van de eerste 
wedstrijd van de Zomeravondcompetitie van 2010, gehouden op woensdagavond 
19 mei. Penningmeester Jan Jaap Kalisvaart, die zelf ook één van onze wed-
strijdvissers is, houdt thans de competitie bij. 
Zes wedstrijdvissers deden aan deze eerste wedstrijd van dit jaar mee. Het was 
mooi weer deze avond. Het was droog, maar er stond wel veel wind. De tempera-
tuur was 11, 12 graden. Er werd gevist in het Rasquerdermaar bij de brug bij het 
Warfumermaar. De vangsten vielen tegen. Men kreeg maar sporadisch beet. 
Dries, Corné, Jan Jaap en Johan visten allen met de vaste stok. Wim viste met de 
winckle picker en dat deed later Johan ook.In totaal werden er maar acht maatse 
vissen gevangen. 
 

Uitslag woensdag 19 mei 2010: 
1e Dries Ameling: 4 stuks, 550 gram, 15 punten. 2e Corné Reker: 3, 580, 14,6. 3e Wim Boxem: 
1, 310, 7,2. 4e Johan de Jonge: 0, 0, 0. 5e Jan Jaap Kalisvaart 0, 0, 0. 

 
Eldert Ameling  
voorzitter H. C. “Ons Genoegen”    
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 
26 juni      Sing-in Domies Toen 
 
3 juli    Arnold Veeman, De Diek’n, Zeerijp 
 
5 juli    Onthulling N8W8, Boekenwerkplaats, Hoofdstraat 45 
 
20 augustus  Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon in   

't Oude Raedthuys om 20.30 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 augustus. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 18 augustus. 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 
 

 

 


