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Plannen activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 

Na een geslaagd nieuwjaarsconcert met Jehova Nissi zijn we nu druk met de 
voorbereiding voor de feestavond van 1 mei. Elders in deze Stedumer leest u 
meer van het Stedum-Stedum comité. Het wordt een heel gezellige avond, be-
doeld voor alle Stedumers, dus niet alleen voor de gezinnen met Duitse gasten. 
Met dj Markie en een loungetent wordt het ook leuk voor de jeugd. Ook de dans-
liefhebbers aan hun trekken. We hopen dat u onze Stemer Paso Doble en Latin 
dansers komt bewonderen. Dansschool Hanneke Randoe treedt ook op met een 
semi-professioneel danspaar, Andor en Tineke. Dit alles is helemaal gratis te be-
zoeken. Op de afscheidslunch op zondag 2 mei zal de primeur zijn van een nieu-
we band in Stedum. Dit weekend is een mooie opwarmer voor 5 mei en de feest-
week, waarvoor Oranjevereniging en Op Goud Geluk zich aan het warmlopen zijn. 
Wij wensen hun natuurlijk ook veel succes en publiek toe. 
 

Pompoenen en zonnebloemen: april 
In april wordt er weer zaad rondgedeeld, van zonnebloemen en pompoenen. (zie 
ook berichtje in deze Stedumer) 
 

Wandelvierdaagse: 17 t/m 20 mei  
Dan wordt het weer tijd voor de wandelvierdaagse, iedere avond wandelen van 17 
tot en met 21 mei. Verkeersregelaars en koffieposten, mooie routes, alles komt 
weer voor elkaar.  
 

Gemeentefietstocht: 18 september 
De activiteitencommissie richt zich na de wandelvierdaagse alvast op 18 septem-
ber. Open Monumentendag willen we combineren met een gemeentefietstocht 
van 65 kilometer langs alle zeventien dorpen van onze gemeente. Eilko Wiersema 
heeft klaverbladen rondom Stedum uitgezet, en een van die klaverbladen willen 
we extra aantrekkelijk maken voor ouders met kinderen. Zij (en u) kunnen natuur-
lijk ook na één lus afstappen. Koffiedrinken onderweg vindt natuurlijk plaats in een 
monument, en daarvan zijn er behoorlijk wat in onze mooie gemeente. Als u idee-
en heeft, graag melden bij een van de leden van de activiteitencommissie, of bij 
onze routecommissaris Eilko. De fietstocht staat ook open voor snelle fietsers, al-
les op eigen risico uiteraard. Routeaanpassingen zijn dan wel noodzakelijk, omdat 
Eilko specialist is in mooie paadjes en grappige bruggetjes. Voor dit evenement 
worden ook fietsliefhebbers in andere dorpen ingeschakeld, zodat het ook echt 
een gezellige gemeentefietstocht wordt. Leermens heeft al toegezegd, en ook de 
gemeente Loppersum wil graag meehelpen om de promotie van fietsen langs 
monumenten optimaal te laten verlopen. 

Lees verder pagina 5 >>  
 

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 Popko Tromp (foto: Janna Bathoorn). Vijftig jaar muzikant en veertig 
jaar bestuurslid van Jehova Nissi. Voor vele bewezen diensten is hij sinds februari erelid van 
het orkest. Eldert Ameling praat met hem.  
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Erwin de Vries: 6 november 
Hoewel we lang hebben gedacht dat er na het succesvolle optreden van Erwin de 
Vries nu iemand anders naar Stedum zou moeten komen, zijn we toch weer op 
Erwin uitgekomen. Hij heeft een nieuw programma en is nog steeds erg populair. 
De sfeer in Stedum in april 2009 was fantastisch, dus hebben we een herhaling 
aangedurfd op 6 november van dit jaar. De vorige keer werd u door Dorpsbelan-
gen op dit optreden getrakteerd, deze keer zal er entree worden gevraagd. Het 
optreden is weer in het Hervormd Centrum, omdat we dan zo’n 120 mensen kun-
nen bergen. Hoe u kunt reserveren wordt nog bekend gemaakt. 
 

Op 20 november ontvangen we Sinterklaas met zijn pieten, en dan is het jaar 
weer rond met het oudejaarsslokje op 31 december.  
 

We hopen u dat u dit een aantrekkelijk programma vindt en zien u graag op een 
van onze activiteiten!  
 

Georg Dekkinga, Karen Hemmen, Lies Oldenhof en Martin Zijlema 
De activiteitencommissie van Dorpsbelangen 
 

 

Feestweek Stedum 
Met trots kan ik jullie vertellen dat de 20ste editie van de Feestweek Stedum er 
weer aan komt. En wel van 29 mei tot en met 12 juni. We hebben ons best ge-
daan om een zo gevarieerd mogelijk programma  te maken. Hierbij maak ik het 
programma bekend. 
 

We beginnen op 29 mei, net als 2 jaar geleden een week voor de feestweek aan, 
met de Crazy race. De volgende zaterdag 5 juni, mogen we met trots de 3 J’s en 
top 40 band Back 4 more verwelkomen. Zondag 6 juni wordt er een Praise dienst 
gehouden in de tent. Op maandag 7 juni onze welbekende en alom geprezen 
Playback en Soundmix show, waar al jaren fel gestreden wordt om de begeerde 
beker. Vooral het plezier staat daarbij voorop. Op dinsdag 8 juni organiseren we 
weer een Lifestylebeurs. Vorige keer was het een groot succes met wel meer dan 
1000 bezoekers. Dus zet vooral in je agenda. Op woensdag 9 juni is de kinder-
middag met als thema: Circus. Donderdag 10 juni hebben we een Back to the fif-
ties dag, (voorheen 55+) met bekende en nieuwe elementen. Op vrijdag 11 juni 
komen Dj Roy, Hail Gewoon en Evert Baptist. Dit mag je natuurlijk niet missen. En 
als afsluiter op zaterdag 12 juni de geweldig top 40 band Boulevard. 
 

We hebben weer een mooie website waarop alles uitgebreid staat. 
www.feestweekstedum.nl  Ook kan je ons volgen via twitter en hyves. We hopen 
weer op de vele hulp uit het dorp waar het vrijwilligerswerk betreft. Je kunt je 
daarvoor aanmelden via de site. 
Eind april komen we huis-aan-huis langs met de weekkaart. Heel voordelig als je 
een paar keer komt of als je een gezin hebt! Mocht je maar een paar avonden 
kunnen komen dan kun je altijd een entreekaart kopen bij de feesttent. In de ko-
mende tijd zullen we jullie op de hoogte stellen van de verdere ontwikkelingen. 
 

Brenda Tillema 
Namens Op Goud Geluk 
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Oranjevereniging; 30 april, 4 en 5 mei 
 

Op dit moment is het gehele dorp druk bezig met het bouwen –verbouwen van de 
wagens. Ook zitten veel mensen bij elkaar voor het maken van roosjes-slingers 
etc. Wij zijn heel erg blij dat de straten en verenigingen gehoor hebben gegeven  
aan onze oproep. Het is eenmaal in de vijf jaar dat deze optocht plaatsvindt en 
waar het gehele dorp aan deelneemt. Tevens geeft het een saamhorigheidsge-
voel.  Of te wel ‘veur ‘t dorp en deur ‘t dorp’. 
 

De Oranjevereniging richt zich de komende tijd op drie evenementen. 
Koninginnedag op 30 april,  dan de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei en de op-
tocht op 5 mei.  
 

Voor het programma op 30 april Koninginnedag zullen er nog flyers huis aan huis 
worden bezorgd. Natuurlijk is er om 9.30 uur de aubade m.m.v. muziekvereniging 
Jehova Nissi en is er voor de kinderen een vossenjacht.  ’s Avonds wordt u in de 
sporthal verwacht voor een groot oranjeconcert . 
 

Op 4 mei is er een herdenkingsbijeenkomst en de kranslegging.  
Dan is het de grote dag 5 mei. Bevrijdingsdag. De start is op de Borglanden. De 
wagens kunnen vanaf 13.00 uur worden opgesteld. De Hilmaarweg wordt van 
12.00 tot 14.00 uur afgesloten. De optocht vertrekt vanaf 14.00 uur. Graag zouden 
we iets meer willen vertellen over 5 mei maar alle vergunningen zijn er nog niet 
daarom in de volgende Stedumer of d.m.v. de flyers en op www.Stedum.com  
leest u meer over deze dag en vooral over de afsluiting van de optocht. Wij kun-
nen u vertellen dat de prijsuitreiking op Hoofdstraat 47 is bij de familie Bijen. 
 

Wel willen wij de bewoners vragen –  en dat geldt voor het hele dorp – de auto’s  
van de straat zoveel mogelijk op de inrit en anders te parkeren op de aangewezen 
plaatsen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als alle wagens door alle straten kun-
nen. Mocht u een paal in de grond slaan graag eerst een KLIC melding. 
(www.kadaster.nl/klic/)  dit ook i.v.m. het ophangen van de vlaggetjes 
 

Oproep 
Wij kunnen nog enige vrijwilligers gebruiken op 5 mei. Opgave: Kees Vriezema  
(0596) 55 13 66  of bij Peter Jans  (050) 302 18 97 
 

De Oranjevereniging 
 
 

Standplaats bibliobus Stedum 
 

In de winterperiode heeft de bibliobus een plek gevonden aan de Borgweg. Deze 
plek bevalt zó goed dat besloten is om de bibliobus definitief aan de Borgweg te 
parkeren. 
 

De uitleentijden zijn ongewijzigd: ’s maandags van 14.30 – 15.00 uur bij de Cran-
geborg en daarna aan de Borgweg van 15.10 – 16.00 uur. 
’s Woensdags staat de bibliobus van 17.10 – 19.40 aan de Borgweg. 
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SchoolGruiten op CBS ‘De Crangeborg’ 
 

Na de voorjaarsvakantie zijn 
we bij ons op school begon-
nen met SchoolGruiten. U 
zult misschien denken 
‘SchoolGruiten, wat is dat?’ 
Hieronder enige uitleg. 
 

Gruiten staat voor GRoen-
tEN en frUIT. Het is de be-
doeling dat alle leerlingen 
op dinsdag en donderdag 
een Gruit mee naar school 
nemen, dit om het gezond 
gedrag van onze leerlingen 
te bevorderen.  

 
Op dinsdag 2 maart is dit project officieel geopend, door wethouder Corine Jan-
sen in de gymzaal van Stedum. Deze dag konden de leerlingen van beide scholen 
op een prachtig springkussen (in de vorm van een appel) springen en na de ope-
ning kreeg iedereen een Gruiten-lunchbox.  
 
Gemeente Loppersum heeft gezondheid hoog op de agenda staan en vindt het 
belangrijk dat kinderen groente en fruit eten. Daarom levert de gemeente een (fi-
nanciële) bijdrage aan SchoolGruiten. Van dinsdag 2 maart 2010 tot en met dins-
dag 20 april 2010 krijgen alle kinderen op dinsdag een stuk groente of fruit van de 
gemeente aangeboden. Zo hebben we inmiddels al een appels, een kiwi’s en 
druiven gekregen. En zo proeven kinderen fruit dat ze misschien nog nooit had-
den geproefd, maar tóch ineens heel lekker vinden! En zo zien we ineens steeds 
meer kiwi’s op school verschijnen! Want na het proeven ervan, bleek deze fruit-
soort toch wel erg lekker en hoorde ik zelfs één van de kinderen zeggen: “Ik hoop 
dat mijn mama die ook in de winkel koopt!” En dát is nou net de bedoeling van het 
project! Fruit is gezond, maar bovendien ook erg lekker! 
 

Gruiten van het team van CBS de Crangeborg, 
 

Harriët Wals 
 
 

 

Opbrengst Sponsorloop 
 

De Sponsorloop op de Schaats voor CBS de Crangeborg, heeft €1565,70 opgele-
verd! Fantastisch! Alle sponsoren: hartelijk bedankt! De teller staat inmiddels al op 
het prachtige bedrag van € 2957,62. 
 

Harriët Wals 
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 Gastvrijheid tijdens een feestelijk weekend 
 

Een beetje eng vond ik het destijds wel. Met man en zoon ingekwartierd worden 
bij wildvreemde Duitse mensen in Stedum. Vooral tegen het Duits spreken zag ik 
op. Maar nog altijd denk ik met veel plezier terug aan die dagen daar. En aan on-
ze gastvrouw- en –heer. Zoveel vriendelijkheid en gastvrijheid! Wat was het gezel-
lig en wat hebben we veel gelachen. Ons gebrekkige Duits was goed genoeg, 
want zij vonden het allang bijzonder dat wij hun taal probeerden te spreken.  
 

Heeft u zich als opgegeven om één of meer van onze gasten uit Stedum onder-
dak te bieden in het weekend van Koninginnedag tot zondag 2 mei? Dit feest-
weekend zal voor u dan extra gedenkwaardig worden. 
Rondom de uitwisseling Stedum- Stedum is er een programma opgesteld waar 
voor ieder Stedumer, jong of oud, Nederlands of Duits, van alles te beleven is. 
Muziek, sport, lekkere hapjes  en, vooral, veel plezier hebben met elkaar. Hieron-
der alvast het voorlopige programma: 
Vrijdag 30 april: 17.00 uur – aankomst gasten; 17.30 uur – Hollandse maaltijd 
voor de gasten en hun gastvrouwen en –heren in en om de sporthal; rond 19.30 – 
ludieke opening, gevolgd door een aanstekelijk concert van Jehova Nissi. 
 

Zaterdag 1 mei: overdag allerlei activiteiten in het dorp als, jeu-de-boules, mei-
boomdans, schieten, muziek- en toneeloptredens, terras en eetkraampjes. De 
Duitse gasten krijgen bovendien de gelegenheid locaties te bezoeken waar de 
wagens voor 5 mei worden gebouwd en krijgen tekst en uitleg van de bouwers ter 
plaatse; ’s avonds een zeer afwisselende feestavond in de sporthal en de lounge-, 
chill- en eettenten  ernaast. Met: Latijns-Amerikaanse dansdemonstraties van on-
ze eigen dorpsgenoten en een toppaar, optredens van Heino en een nieuwe 
Steemer band. En vanaf 12.00 uur disco met dj Mark Slager. 
Zondag:  na een gezamenlijke lunch van de gasten met en hun  gastheren en –
dames, keren de eersten weer terug naar hun eigen Stedum en zwaaien wij hen 
hartelijk uit. 
 
Fenneke Colstee  
 
Geeft u zich op? Alvast hartelijk dank. 
----------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
 
Ja, ik vindt het leuk om van 30 april t/m 2 mei één of meer Duitse Stedumers te 
logeren te krijgen. 
 

Aantal:  
 

Naam:  
 

Adres:  
 

Strookje inleveren bij of sturen naar fenneke.colstee@hetnet.nl, Borglanden 2; of 
Lies e.f.oldenhof@perivert.nl, Weersterweg 12. 
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Popko Tromp 
 

Er zijn mensen die hun leven aan de 
muziek wijden. Zij leren jong een in-
strument te bespelen en blijven actief 
musiceren zolang het gaat. Wat hier-
boven staat geldt zeker voor Popko en 
Trijnie Tromp, leden van de Christelijke 
Muziekvereniging Jehova Nissi. Beiden 
zijn al jong in de muziek beland en zijn 
al jaren actief in hun vereniging. Zij 
hebben er nog steeds plezier in. Het is 
de liefde voor de muziek. 
Naar aanleiding van enkele eerdere 
gesprekken die ik met Popko had, 
maak ik een afspraak met hem voor 
een vraaggesprek voor in de Stedumer. 
Want met Popko is het goed praten, 
over muziek en over Jehova Nissi. 
 

“Raar, dat er altijd mensen zijn die 
‘Nissi’ met ‘ie’ op het eind willen schrij-

ven….,” heeft Popko wel eens gezegd. Hij is jarenlang secretaris geweest van zijn 
vereniging en erg precies. “Ik streef naar perfectie,” heb ik hem ooit wel eens ho-
ren zeggen. 
 

Wanneer ik voor hun woning sta, aan de Lopsterweg, zie ik een heel mooi hondje 
het raam uitkijken. Het zit er dik in dat dit hondje heeft aangevoeld dat er iemand 
op bezoek kwam. In huis vertelt Tromp dat het diertje Toby heet. Het is een Jack 
Russell en heeft een bruin kopje, een witte buik en witte pootjes en zwarte en 
bruine vlekken. Het is een prachtige, lieve hond! 
 

Als wij aan de keukentafel plaats nemen komt Toby bij ons zitten. Nadat Popko en 
ik een tijdje gepraat hebben, blijk ik ineens bovenop het nieuws te zitten. Popko 
Tromp, geboren in 1947, is nog maar net in februari 2010 tot Erelid van de Chris-
telijke Muziekvereniging Jehova Nissi benoemd! De reden waarom dit gebeurde, 
staat op een oorkonde: voor de vele bewezen diensten gedurende veertig jaar 
bestuurslidmaatschap van de muziekvereniging!   
 

Popko Tromp is geboren in Bedum. De grote stimulator achter zijn muziekloop-
baan was zeker zijn vader. “In die tijd was het vanzelfsprekend dat als vader in de 
muziek zat ook de kinderen in de muziek terecht kwamen,” vertelt Tromp en glim-
lacht. “Het waren hele andere tijden. Er zat wel een beetje druk achter…” Behalve 
vader zaten ook de twee zusters en een broer van Popko in de muziek. Van het 
instrument bugel ging Popko naar de alt en daarna naar de bariton. Hierna naar 
de trombone. De trombone bespeelde hij vanaf 1968. In 1969 werd hij lid in Ste-
dum. Hij bleef daarnaast ook lid van de fanfare ‘Wilhelmina’ in Bedum. Vanaf 
1960 speelde hij daar mee in het orkest. “Ik ben wel dertig jaar lid gebleven van   



 8

  

‘Wilhelmina’,” vertelt Tromp. Zijn vrouw Trijnie Tromp-Graven werd geboren in 
1952 in Stedum. “Het huisje staat er nog, aan de Bedumerweg, voor de boerderij 
van J. Sevenhuijsen.” De vader van Trijnie, Nico Graven en haar moeder Annie 
Graven-de Jonge, kregen in totaal vijf dochters. Mevrouw Graven was weer een 
dochter van kolenboer De Jonge uit de Molenstraat. De heer Nico Graven was 
ook lid van Jehova Nissi. Hij was de vaandeldrager. 
 

Dat Popko lid werd in Stedum kwam natuurlijk door Trijnie. In 1972 zijn zij ge-
trouwd en gingen wonen aan de Kampweg nummer 15. Zij bewoonden de rech-
terhelft van de woning, gezien wanneer men met de neus naar deze woning toe 
staat. Meteen in 1970, nog geen jaar nadat hij lid in Stedum was geworden, is 
Popko tot secretaris gekozen en kwam daarmee in het bestuur. Nu, in februari 
2010, beëindigde hij zijn 40 jarige bestuursloopbaan. Totdat moment was hij pen-
ningmeester. Hij was eerder lange tijd secretaris en was ook een periode van vijf 
jaar voorzitter. In diezelfde periode was zijn vrouw Trijnie penningmeester. 
“Ik vind, dat wanneer iemand voor een bestuurstermijn gekozen is, men dat ter-
mijn vol moet maken. Behalve bijvoorbeeld wanneer je ziek bent, natuurlijk,” zegt 
Tromp streng, “Regelmatig zie je mensen er het bijltje erbij neerleggen, nog voor 
de termijn is verstreken. Dat vind ik een slechte zaak. Maak je termijn af en je 
hebt de keuze om je herkiesbaar te stellen of niet.” Naast 40 jaar bestuurslid is de 
jubilaris ook nog eens 50 jaar muzikant, waarvan 40 jaar in Stedum! “Ik denk nog 
vaak aan die tijd dat wij met vijfentachtig man op straat liepen… Niet alleen de 
fanfare, maar ook de drumband en de majorettes en minirettes,” zegt Tromp, “als 
de muziek door de straten ging, dan liep het hele dorp uit!” 
 

Ik heb het eerder geschreven, maar aan de Christelijke Muziekvereniging Jehova 
Nissi waren, en zijn gelukkig nog, bijna hele families verbonden. Echter in veel  
gevallen zie je dat de kinderen, nadat zij volwassen zijn geworden, verhuizen. 
Prettig is wel dat zij meestal ergens anders weer een plekje in de muziek vinden. 
Ook de drie dochters van Popko en Trijnie hebben hun muziekopleiding bij Jeho-
va Nissi gevolgd. Inmiddels wonen alle drie elders. Beide dochters, Annette 
(1973) en Audrey (1977) zitten nog altijd in de muziek. Ook Bart, de man van Aud-
rey, is sinds zijn jeugd muzikant. De jongste dochter Petra (1982) is voorlopig om 
gezondheidsredenen met de muziek gestopt. “Onze dochters bespelen alle drie 
een blaasinstrument,” vertelt Popko. Behalve de vader van Trijnie hebben ook op 
één na al haar zusters bij Jehova Nissi gezeten.  
 

Als bestuurder heeft Tromp zich altijd met plezier ingezet. “Wat ik steeds erg 
jammer vond, was het afhaken van jonge leerlingen. Er waren erbij die zelfs al 
een paar jaar meespeelden in het orkest en toch nog weer bedankten. Ik begrijp 
het wel, men krijgt verkering, of het komt door werkzaamheden, of iets anders. 
Maar ik vond het altijd verdrietig en werd er wel eens boos om.” Het heeft te ma-
ken met het toekomstbeeld van de vereniging. De jeugd in huis waarborgt de toe-
komst! 
 

Bij de vereniging wordt veel tijd besteed aan de repetities. “Maandagavond is 
sinds jaar en dag de repetitie-avond,” vertelt Tromp, “Dat weet iedereen.” Hij is 
zelf ook altijd present. Dat hij vanaf 2008 gehandicapt is geraakt aan zijn ogen,
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weerhoudt hem er niet van te blijven spelen. Zijn aandoening heet Macula Dege-
neratie. Muziekstukken bewerkt Tromp zelf op de computer, gewoon met het toet-
senbord en een speciaal computerprogramma. Wanneer bij voorbeeld op een 
muziekstuk de noten wat dunnetjes staan weergegeven, dan kan hij deze noten 
net zo fors maken als hij wil. Wanneer het muziekstuk na bewerking uit de printer 
rolt, zie je dat de noten in één keer veel duidelijker zijn. Hij kan alles bewerken en 
visueel duidelijker maken. “Omdat ik in de meeste gevallen de boel niet specifiek 
groter hebben wil, alleen maar overzichtelijker, is een kopieerapparaat geen op-
lossing. Ik handhaaf het gebruikelijke formaat papier. Bij het uitvergroten op een 
kopieerapparaat krijg je van die onnozele grote vellen papier. En dat kan niet! In 
een aantal gevallen bewerk ik ook wel muziekstukken voor andere leden. En al 
gaat dit bewerken met moeite, ik kan op deze manier door blijven spelen!!”  
 

Eldert Ameling 
 

 

Zonnebloem- en pompoenenwedstrijd 
 

Na het succes in kilo`s en hoogtes, door 
enthousiaste kwekers vorig jaar, willen 
we ook dit jaar weer een zonnebloem 
en pompoenen wedstrijd houden. 
 

De zaadjes zullen, na opgave om mee 
te doen, zo snel mogelijk worden rond 
gebracht waarna jullie er mee aan de 
slag kunnen. 
Er zullen net als vorig jaar weer tussen-
tijdse metingen plaats vinden en die be-
vindingen zullen dan in De Stedumer 
worden vermeld (evenals de omstan-
digheden c.q. toestanden op en om de 
kweekplaatsen kunnen een vermelding 
opleveren, als de meetdienst dat ver-
antwoord acht). 
De data voor de tussentijdse metingen 
zullen ook in het gele krantje vermeld 

worden, de einddatum zal in de loop van het seizoen, als de groei er uit is, worden 
vastgesteld waarna de laatste meting van de zonnebloemen zal plaatsvinden, en 
het wegen van de pompoenen in het café op de middag van de bekendmaking 
van de winnaars, met een prijsuitreiking. 
 

Opgave kan op de avond van de voorjaarsvergadering van Dorpsbelangen, tele-
fonisch en elektronisch of op de opgavelijsten op een van de beide basisscholen. 
Opgave graag  zo snel mogelijk: M. Zijlema; Sien Jensemahorn 6, Stedum; (0596) 
55 12 77; martinzijlema@kpnplanet.nl  
 

Martin Zijlema 
namens activiteitencommissie 
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Sing-in tussen Pasen en Pinksteren 
 

Er zijn veel bekende en mooie Paas- en Pinksterliederen. 
Voor iedereen die van zingen houdt organiseren we zaterdag 24 april een Sing-in. 
Net als vorig jaar zoeken we een aantal bekende Paas- en Pinksterliederen uit en 
hopen die met elkaar te zingen. Tussendoor is er een pauze met koffie, thee en 
limonade en gelegenheid om bij te praten. Het is eigenlijk maar een heel simpel 
idee, maar volgens de aanwezigen van vorig jaar voor herhaling vatbaar.  
 
We beginnen om 19.30 uur in de Bartholomeus-kerk te Stedum. (Meteen een 
mooie gelegenheid om deze monumentale kerk eens van binnen te bekijken.) 
Rond 21.00 uur hopen we de avond af te sluiten. 
Iedereen is van harte welkom, dus schroom niet en zing mee! 
 

Peter Verduijn (0596) 55 21 11 Meta de Vries –van Schaik (050) 302 39 34 
Namens de Hervormde Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post 
 

 

 

Samenkomsten in de Stille Week 
 

We willen u/jou uitnodigen voor de samenkomsten in de Stille Week. Elke avond 
in de week van 29 maart tot en met 3 april is er in de Nederlands Hervormde Kerk 
van Stedum een half uur tijd en ruimte voor bezinning en stilte, voor lied, muziek 
en gebed (behalve op Goede Vrijdag). Zo staan we samen stil bij het lijden en 
sterven van onze Heer, die leeft. 
In deze Stille Week beluisteren we de woorden die Jezus vanaf het kruis heeft 
gesproken. Iedere avond wordt er muzikale medewerking verleend door diverse 
zangers/muzikanten. 
 

U/jij bent van harte welkom om dit bij te wonen. Maandag t/m woensdag en zater-
dag van 19.00 uur tot 19.30 uur en op donderdag van 18.45 uur tot 19.15 uur. 
 

De samenkomsten in de Stille Week worden georganiseerd door het Nederlands 
Bijbel Genootschap, werkgroep Stedum / Westeremden. Aan de samenkomsten 
werken leden van de volgende kerken mee: de Gereformeerde Kerk Stedum, de 
PKN Gemeente Westeremden, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt  Westerem-
den en de Hervormde Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post. 
 

We wensen u een gezegende Stille Week! 
 

Corry Verduijn 
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Uit de raad 
 

Er is nog niet zoveel te beleven, maar achter de schermen natuurlijk wel. U hoort 
maar weinig over de pogingen om tot een coalitie te komen. Wie gaat nu met wie 
samenwerken? Het is voor mij nog niet zo gemakkelijk om er objectief over te 
schrijven, maar ik zal dat wel proberen uiteraard. We zijn nu enkele weken verder, 
en eigenlijk is het gek dat het politieke werk waar je anders zo druk mee bent ook 
gewoon zo uit je handen kan vallen. In dit stukje iets over de coalitievorming. 
 

Van te voren was afgesproken dat de grootste partij, zoals dat gebruikelijk is, aan 
zet is om college onderhandelingen te starten. Dat is dan ook gebeurd, zoals u in 
de krant kon lezen en het CDA heeft het voortouw genomen. Wij hoorden een 
week niets, hoewel het gebruikelijk is dan al diverse contacten te leggen. Eerst 
maar even rustig afwachten, of CDA en Loppersum Vooruit eruit konden komen. 
Op het moment van lezen zal dat al wel bekend zijn. Nu ik dit schrijf zijn er alleen 
nog maar vermoedens, die met een week tussentijd waarin van alles kan gebeu-
ren zinloos zijn om op te schrijven. Een logische gedachte zou ook zijn dat Lop-
persum Vooruit gaat rondvragen naar partijen die met hen willen regeren, want als 
grootste winnaar moet je toch ook aan de macht komen. Dan moet je een wet-
houder leveren, van je eigen lijst of van elders. Er moet een bestuur zijn, dat de 
raadsleden bij kan staan. En verder moet je niet alleen weten wat je wilt bereiken 
maar ook hoe je het kunt bereiken. Daarvoor is het kunnen beschikken over erva-
ring in de raad, bijvoorbeeld over eerder genomen besluiten, noodzakelijk.  
 

Politiek is mensenwerk 
In de besprekingen blijkt dat politiek mensenwerk is en dat daar haantjesgedrag 
bij hoort. Wie kan er met wie door één deur? Wat gunnen we elkaar? Vertrouwen 
en een goede sfeer zijn eerste voorwaarde om de puzzel van zeven partijen en 
vijftien zetels op te lossen. Juist nu wordt de grondslag voor vier jaar samenwer-
ken gelegd. Standvastig en betrouwbaar gedrag, maar ook je kunnen aanpassen 
in minder zwaar wegende zaken is daarin erg belangrijk. Straks zien we wie, wie 
gevonden heeft, en hopelijk verloopt dat proces zo dat de rest in de oppositierol 
ook gewoon meedoet. 
 

Een sterk team 
We moeten tenslotte een sterke raad hebben, die met elkaar de problemen van 
Loppersum te lijf gaat. Een goed team van wethouders moet de besluiten voorbe-
reiden. Dat we moeten bezuinigen staat vast, maar slim en creatief daarin zijn en 
met de inwoners de zaken oplossen, daar komt het op aan. Hopelijk weten we 
gauw meer. Ondertussen doen de “oude” wethouders nog gewoon hun werk, 
want dat is er genoeg. 
 

Ik ben blij met vier jaar achtergrond in deze financieel moeilijke tijden en ben over-
tuigd dat voor goede inbreng altijd plaats is en niet in het aantal zetels zit. Dus 
gewoon weer aan de slag, en met een sterk gegroeide steunfractie zal het ook 
met twee man in de raad te doen moeten zijn. Ik houd u op de hoogte. 
 

Lies Oldenhof 
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Playback en Soundmixshow     
 

Eindelijk is het weer zover. Maandag 7 juni 2010! Zet deze dag alvast in je agen-
da. De welbekende en alom geprezen playback en soundmixshow in Stedum. We 
weten het, de concurrentie is groot, maar daarom des te leuker om mee te doen. 
Ben jij de nieuwe winnaar van 2010? Heb je nog nooit eerder meegedaan, dan is 
het dit jaar je kans. Dit mag je gewoon niet missen. De voorpret, het oefenen, de 
zenuwen en de collegialiteit die tijdens de avond heerst, is iets wat je gewoon er-
varen moet hebben. Heb je al vaker meegedaan? Dan hoeven we je helemaal 
niet meer uit te leggen waarom je dit jaar weer mee moet doen. Kijk rond in je 
omgeving, vrienden, familie of kennissen kring. En kijk wie er geschikt is om sa-
men met jou (of alleen natuurlijk) een onvergetelijke act neer te zetten. Volg de 
muziekzenders, kijk naar youtube of steek je neus in je eigen muziekcollectie, en 
kies je favoriete lied. 
 
Er zijn vier categorieën (zien inschrijfformulier). En vanwege grote betrokkenheid 
van het publiek hebben we ook deze keer weer een publieksprijs voor alle catego-
rieën. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
Inschrijfformulier 
 

Ja natuurlijk doe ik mee! 
 
Ik/wij doe(n) mee aan de volgende categorie. 
o Miniplaybackshow voor kinderen tot 12 jaar 
o Playbackshow vanaf 12 jaar 
o Soundmixshow voor alle leeftijden 
o Vrije inzending 
 
Maximaal 1 inzending per categorie 
Artiest:  
Nummer: 
Ik/wij doen mee: (Alle namen van deelnemers op het formulier vermelden) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vermeld van tenminste 1 deelnemer ook zijn/haar adres en telefoonnummer +  
e-mail adres. Je dient zelf te zorgen voor een CD met muziek. Op het doosje moet 
duidelijk je naam staan en moet aangegeven zijn om welk nummer het gaat. Je 
kunt het formulier ook via de site www.feestweekstedum.nl downloaden. Opgave 
en inleveren CD voor 18 mei 2010. Dit strookje samen met de muziek inleveren 
bij: Brenda Tillema, Borglanden 1 of Ellen Roede, Borglanden 8 .
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 Erelidmaatschap voor Popko Tromp 
 

Op 15 februari was het op 
een paar weken na 40 jaar 
geleden dat Popko Tromp 
plaats nam in het bestuur van 
de Chr. Muziekvereniging  
Jehova Nissi, waar hij toen 
nog pas een paar maanden 
lid van was. Daarvóór zat hij 
tien jaar bij muziekvereniging 
Wilhelmina in Bedum. Maar 
Trijnie Graven, die later zijn 
vrouw zou worden, verleidde 
hem over te stappen naar de 
Stedumse muziekvereniging. 

Popko is in die 40 jaar(VEERTIG JAAR!) in het bestuur secretaris, voorzitter en 
uiteindelijk penningmeester geweest.  Eind  2009 besloot hij dat het tijd was om 
de jongere generatie een kans te geven en nam daarom onlangs, op de jaarver-
gadering van Jehova Nissi, afscheid van het bestuur. Als trombonist blijft hij overi-
gens zijn partij meeblazen. 
 

De vereniging was van mening dat een benoeming tot erelid op zijn plaats was en 
zette op de jaarvergadering  Popko in het zonnetje met bloemen en een oorkon-
de. Nanne Santing, de huidige voorzitter, sprak lovende woorden over Popko’s 
gedrevenheid binnen de vereniging en in het bijzonder binnen het bestuur. Het 
organiseren van concerten, mandarijnenacties, donateurwerfacties, de financiën, 
het secretariaat, leerlingen opleiden, concerten presenteren, muzikanten huldigen, 
het opzetten van een netwerk, niets was vreemd voor Popko. In vroegere jaren 
repeteerde zelfs de boerenkapel bij Popko en Trijnie in de keuken. 
Daarnaast zorgden Popko en Trijnie voor een nieuwe generatie muzikanten en ze 
brachten hun drie dochters de beginselen van de muziek bij.  Zijn steun en toever-
laat binnen het bestuur was wijlen de heer Cees Slager, die na zijn bestuurperio-
des zelf door Popko benoemd werd tot erelid. Dat Popko dat nu zelf werd, kwam 
als een grote verrassing. Een bloemetje had Popko wel verwacht, maar een be-
noeming als erelid, dat was toch een hele….eer! 
 

Als u alles bij elkaar opgeteld heeft, viert Popko dit jaar ook zijn 50 jarig jubileum 
als muzikant. Aangezien er nog meer muzikanten zijn, die een jubileum te vieren 
hebben, zal daar op het najaarsconcert van 16 oktober 2010 aandacht aan be-
steed worden. Over dat concert zullen we te zijner tijd meer informatie geven. 
 

Audrey Tromp  
secretaris Jehova Nissi 
 
 

 

Popko (r), Trijnie Tromp en voorzitter Nanne Santing. 



 16

 

sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp   

Tennisvereniging de Bosbaan 
 

Het is erg spannend of het gaat lukken: de baan klaar op 10 april. In de vorige 
Stedumer waren we nog hoopvol over 1 april, maar het bedrijf dat de baan moet 
prepareren heeft door de weersomstandigheden nog meer vertraging dan andere 
jaren, en helaas staan wij niet bovenaan op de prioriteitenlijst… 
 

Ook hebben we in de vorige Stedumer al een vooraankondiging gedaan van een 
nieuwe sport, een variant op tennis. Met wat geluk en doorzettingsvermogen wor-
den het er zelfs twee: cardiotennis en speedminton. 
Cardiotennis is een sport die lijkt te smeken om een betere naam. Het is geen 
speciale variant voor hartpatiënten, maar een conditietraining voor iedereen, met 
gebruikmaking van het tennisspel. De bedoeling was een clinic hiervan te geven 
tijdens onze seizoensopening, maar de baan is daar dan zeker nog niet klaar 
voor.  Wie hier echter in geïnteresseerd  is mag alvast van zich laten horen. (Jan-
neke Aué, 55 09 15, janneke@lighthunter.com ) 
 

Speedminton is een sport voor mensen met een goed reactievermogen: kort ge-
zegd is het badminton, gespeeld met squashrackets en een zware shuttle, waarbij 
gespeeld wordt vanuit twee los van elkaar liggende velden. Daartussen alleen een 
stukje niemandsland, geen net. Het kan overal gespeeld worden,  op gras, zand, 
zelfs sneeuw. Er is ook een blacklight variant mogelijk, de blacklightlampen han-
gen nog in de sporthal, en die blijven bovendien. Wie op www.youtube.com op 
'speedminton’ zoekt kan alvast zin krijgen!  In de zomer volgt er meer informatie. 
 

Tennisles 
De groepen beginnen aardig vol te lopen, de lessen zullen waarschijnlijk op dins-
dag 13 en en woensdag 14 april beginnen.  De precieze dag/tijd voor de eerder 
aangekondigde proefles voor 12+ en senioren staat op het moment van schrijven 
nog niet vast, neem gerust even contact op met iemand van het bestuur wanneer 
u/je geïnteresseerd bent. 
 

Op zaterdag 10 april openen we het seizoen met een klusochtend en ‘s middags 
taart of ander gebakken lekkers en hopelijk al een eerste bal om te slaan. Kijk ook 
eens op www.tvdebosbaanstedum.nl 
 

Janneke Aué 
Namens het bestuur 
 

 

Bedankt 
 

De ijsvereniging wil hierbij alle vrijwilligers bedanken die hebben meegeholpen om 
dit ontzettend lange en lastige seizoen de baan steeds weer open te hebben.  
Zonder alle sneeuwruimers en trouwe chocomelschenkers waren de baan en de 
bar heel wat minder uurtjes open geweest.  
Dus bij deze hartelijk bedankt voor jullie hulp!  
 

Het bestuur van de IJsvereniging 
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Hengelclub “Ons Genoegen” 
 

In menig gesprek over de hengelsport wordt regelmatig nog over wijlen onze oud-
voorzitter de heer Arend Laning gesproken. Hij woonde aan de Stationsweg. Men 
spreekt altijd met veel respect en genegenheid over Laning. Arend Laning was 
een geweldige bestuurder en een zeer goede wedstrijdvisser. Hij hoorde jaren-
lang tot de allerbesten van onze club. 
Ik kan mij goed herinneren hoe hij regelmatig nummer één was op de clubwed-
strijden. In die tijd werden er in Hengelclub “Ons Genoegen” meerdere competi-
ties gehouden. Men organiseerde ook regelmatig buiten de competities om een 
vrije wedstrijd. In juli 2000 is de heer Laning na een ernstige ziekte overleden. 
Daarmee verloor onze hengelclub een geweldig bestuurder en één van de groot-
ste toppers uit onze clubgeschiedenis. 
 

In 1992 kwam Arend Laning met foto en al in de Noorderkrant! Dat was de krant 
van woensdag 1 juli. Van de heer M.Scholma, de man die destijds redacteur van 
de krant was, kreeg ik toestemming om uit dit krantenartikel te citeren. Op de foto 
zien wij de heer Laning in het riet zitten bij het viswater. Het is mooi weer, dat zie 
je aan de korte mouwen van zijn overhemd. Je ziet duidelijk de hengel, een klein 
stukje boven het water gehouden. Het artikel verscheen omdat Arend Laning kort 
daarvoor Algemeen Viskampioen van de Gemeente Lopersum was geworden! Hij 
ontving uit handen van wethouder Schollema in het dorpshuis van Westeremden 
de kampioensbeker. In het stukje vertelt Laning over de wedstrijd en geeft uitleg 
over het vissen. Hij werd Algemeen Viskampioen met 52 gevangen vissen, 8000 
gram en een totaal van 212 punten. Hij ving deze vissen in Usquert van ’s mor-
gens vijf uur tot twaalf uur ’s middags. Arend Laning was een groot kampioen. Wij 
hebben het nog vaak over hem! 
 

Eldert Ameling  
voorzitter Hengelclub “Ons Genoegen”   

 

 
Hartstichting 
 

Van 11 t/m 17 april 2010 is de Hartweek. Zo’n 75.000 collectanten gaan op pad 
om geld op te halen voor de strijd tegen hart- en vaatziekten. Van elke euro gaat  
€ 0,80 naar wetenschappelijk onderzoek, patiëntenzorg, preventie en voorlichting. 
De Hartstichting vraagt de bevolking te geven aan de collectant of te storten op 
giro 300. De financiële steun van de bevolking is van groot belang, omdat de 
Hartstichting geen financiële steun krijgt van de overheid. In 2009 werd meer dan 
4,2 miljoen euro opgehaald tijdens de Hartweek. 
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De Steemer Agenda 
 

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

 
26 maart  Bijeenkomst van de Vertelsalon in 't Oude Raedthuys om 

20.00 uur. 
 

29 maart    Passage Paasliturgie + broodmaaltijd 
 

29 maart    Start samenkomsten in Stille Week 
 

April    Uitdelen zaden voor pompoen-  en zonnebloemwedstrijd 
 

16 en 17 april  Voorstelling ONA: Huize avondrood 
 

20 april  Vrouwenraad Stedum. Lezing + film over het werk van de 
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij uit Delfzijl, 
in het "Hervormd Centrum" om 14.30 uur. 

 
24 april   Sing-in; Paas- en Pinksterliederen in Hervormde Kerk 
 

26 april  Passage De heer Stolk uit Nieuwolda. Onderwerp:de hel 
van Jipsinghuizen 

 
30 april   Koninginnedag 
 
30 april t/m 2 mei Bezoek Duitse Stedumers 
 
4/5 mei   Herdenking / Optocht 
 
15 mei    De 9e Stemeromloop. Start en finish bij het haventerrein.  
 
29 mei   Begin Feestweek 
 
 

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 23 april. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 14 april. 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 
 

 

 


