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Liedjes over spinnen bij de Stedumer Sinterklaasontvangst 
 

Zaterdag 20 november kwam Sint traditiegetrouw per boot aan in Stedum. Het 
ging deze keer anders dan anders, maar Sint had het wel weer reuze naar de zin. 
Voor zo’n man op leeftijd is hij erg geïnteresseerd in de Stedumer kindertjes, en 

de kinderen ook in hem, zo 
bleek bij de ontvangst in de 
sporthal. Allereerst de aankomst 
in de haven, die verliep niet 
vlekkeloos. Er miste een nippel-
tje in de stuurinrichting, en de 
pieten moesten door mee te 
roeien de boot richting de wal 
krijgen. Vervolgens regende het, 
maar met paraplu’s, ook voor 
fanfareorkest Jehova Nissi, 
werd dat uitstekend opgelost.  
 

(foto: Stedum.com) 
 

Burgemeester Rodenboog heette Sint welkom, en even later dook de missende 
sleutel op, en kwam er ook een Babypiet in kinderwagen op het podium. Deze 
keer geen koets, maar een Taxipiet in een cabrio. Onderweg moest er geduwd 
worden, want de benzine was op. Dat was een klein plagerijtje, zo bleek. De 
nieuwe Hoofdpiet had in het sportgebouw niet alles onder controle, want de twee 
pieten in opleiding waren in de kachelkooi hoog in de sporthal gekropen, en lieten 
vervolgens een gevaarlijke spin zakken. De Hoofdpiet bleek bang voor spinnen te 
zijn, en daar wilden ze hem even mee plagen. De Stedumer kinderen bleken to-
taal niet bang, en de spin bleek van pluche. Uiteindelijke kwamen de ondeugende 
pieten naar beneden, en zoals gebruikelijk streek Sint alles weer glad. De kinde-
ren hadden Sint nog wel wat te vragen, onder andere hoe Sint de huizen kende 
als hij daarover heen liep met zijn schimmel. Sint laat zijn pieten gebruik maken 
van een computer, en daarmee is het vinden van de kinderen eenvoudig. Hijzelf is 
er nog niet zo handig mee, maar voor een man op deze leeftijd is dat ook hele-
maal niet vreemd. Sint legde verder nog uit dat alle kinderen zouden worden be-
zocht. Toen was het weer tijd voor vertrek, want er was nog veel te doen op deze 
drukke zaterdag. 
 

Lies Oldenhof 
 

Het gezicht van Stedum 
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een Stedumer. De keuze is in 
principe volstrekt willekeurig, als het maar een (oud) dorpsgenoot is. Ken je iemand die wel aan 
de rubriek wil meewerken of wil je misschien zelf: meld het de redactie.  
 

Op de foto staat dit keer Jeroen Vermeer en zijn vrouw Leontine Vermeer-Boxem met hun 
dochtertje Noa (2009) (foto: Janna Bathoorn). Eldert Ameling praat met hen over hun bedrijf 
KernContact, Centrum voor Leiderschap. 
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Dorpsbelangen Stedum 
 

Wat speelt er zoal in Stedum? Waar houdt dorpsbelangen zich mee bezig? Voor 
al diegenen die 12 november niet op de najaarsbijeenkomst konden zijn, hierbij 
een toelichting op de besproken onderwerpen. 
 

Plattegrond 
Dorpsbelangen zit er achteraan om de nieuwe plattegrond bij de Bartholomeus-
kerk er zo snel mogelijk te krijgen. 
 

Woningbouw 
Dorpsbelangen dringt er bij woningbouwvereniging Wierden & Borgen op aan om 
zo snel mogelijk de 6 nieuwe woningen aan de Weemweg te gaan bouwen. 
 

Dorpshuis 
Dorpsbelangen is als een van de mogelijke gebruikers betrokken bij de plannen 
om te kijken of het voormalige café het Oude Raedthuys een dorpshuis kan wor-
den. Er zijn nog geen besluiten genomen. We verwachten tijdens de algemene 
ledenvergadering op 22 april volgend jaar meer informatie te hebben. 
 

Saneringsplan 
In het kader van het saneringsplan van de gemeente wordt er geïnventariseerd of 
het tennis/ijsbaangebouw overgenomen kan worden door de betrokken verenigin-
gen en dit eventueel in samenwerking met scouting. Dorpsbelangen is hier niet 
direct bij betrokken, maar volgt dit op de voet. 
 

Experiment Geïntegreerde Kindvoorziening 
Momenteel draait het experiment “geïntegreerde kindvoorziening op het Gronin-
ger platteland.” In het experiment wordt onderzocht hoe het onderwijs in Noord-
Groningen in de toekomst kwalitatief goed, betaalbaar en bereikbaar blijft, ook bij 
een dalend aantal 0 tot 12 jarigen. In Stedum wordt in het kader hiervan een pilot 
op gezet. De projectleiding is in handen van de provincie. Dorpsbelangen zorgt 
ervoor dat zij hierover goed geïnformeerd is. 
 

Schouw wegen en groen 
Naar aanleiding van de oproep in de vorige Stedumer zijn er veel reacties binnen-
gekomen. Onder andere over de eendenvoerplaats en het slechte wegdek van 
een aantal wegen. Alle punten worden doorgegeven aan de gemeente met de 
vraag wanneer en hoe het aangepakt wordt. 
 

Verkeersplan 
De gemeente is nu bezig met opknapstukken. Op de lange termijn wordt Stedum 
in zijn geheel een 30km-zone. Hiervoor wordt een plan gemaakt en dorpsbelan-
gen wordt hier in een vroeg stadium bij betrokken. 
 

Dorpsontmoetingsplek 
Op 27 augustus is tijdens de dorpsbrainstorm duidelijk geworden dat er veel be-
hoefte is aan een ontmoetingsplek voor jong en oud. Een werkgroep is met dit 
idee aan de slag gegaan en tijdens burendag op 25 september is het ontwerp 
voor de dorpsontmoetingsplek (DOP) in de haven gepresenteerd. Nu is de werk-
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groep bezig met het realiseren van de ontmoetingsplek, in samenwerking met de 
jeugd en andere dorpsgenoten die graag de handen uit de mouwen willen steken. 
De planning is dat de DOP komend voorjaar feestelijk opgeleverd wordt. 
 

Bankjes 
Na de twee bankjes in het bos (van Staatsbosbeheer) staat er inmiddels ook een 
bankje bij het trapveld. Dit was een andere wens die tijdens de dorpsbrainstorm 
naar voren kwam. Nadat dorpsbelangen dit heeft doorgegeven aan de gemeente 
is het snel gerealiseerd.  
 

Focke Avonturentuin 
Het plan om een speelvoorziening te realiseren naast de jeu-des-boules baan ligt 
klaar. Dorpsbelangen is bezig met het regelen van de financiering. Zodra hier 
meer duidelijkheid over is, dan wordt dit bekend gemaakt. 
 

Torenklokverlichting 
In de vorige Stedumer is uitgebreid toegelicht hoe het ervoor staat met de toren-
klokverlichting. Tijdens de najaarsbijeenkomst is duidelijk geworden dat (gezien 
de ‘torenhoge’ kosten en ook uit esthetisch/historisch oogpunt) er geen behoefte 
meer aan is om de klok te verlichten, ook niet door middel van aparte spots. De 
huidige spots die de toren verlichten blijven wel in gebruik. 
 

Fietscrossbaan 
De gemeente onderhoudt de fietscrossbaan. Zij heeft ons gevraagd wat we met 
de baan willen. Het probleem is dat de baan weinig gebruikt wordt. Tijdens de na-
jaarsbijeenkomst is besloten dat dorpsbelangen de gemeente verzoekt om de 
fietscrossbaan nog 1 a 2 jaar te onderhouden. Verder gaat dorpsbelangen activi-
teiten verzinnen om het gebruik van de fietscrossbaan te stimuleren. 
 

Van toekomstvisie naar toekomstplan 
Op 21 januari 2011 organiseert dorpsbelangen een interactieve bijeenkomst 
rondom het thema “Wat wil jij voor Stedum?”. 
 

Spreekt een van de onderwerpen je aan en wil je er graag bij betrokken zijn? Laat 
dit weten via dorpsbelangen@stedum.com. Ook voor vragen en opmerkingen kun 
je hier terecht. 
 

Lorette Verment 
Voorzitter dorpsbelangen 
 
 

Bedankt!  
 

Op 9 november 2010 vierde mevrouw T. Postmus-Schreuder uit de Hoofdstraat 
24 haar 90e verjaardag! De in Stedum geboren mevrouw Tieberdiena Postmus 
bedankt middels 'De Stedumer' iedereen die haar die dag in het zonnetje heeft 
gezet. Zij ontving zoveel poststukken, kaartjes, bloemen en cadeautjes, dat het 
voor haar ondoenlijk is al deze schenkers persoonlijk te bedanken. Vanaf deze 
plek wordt  iedereen door haar hartelijk bedankt! 
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Spektakel in Stedum 
 

 
(Foto’s: Stedum.com) 
 

Ruim 300 mensen hebben afgelopen vrijdag en zaterdag deelgenomen aan de 
GPS-survivaltocht Steem. In en rondom Stedum gingen de over 38 teams ver-
deelde deelnemers de strijd aan met de zware omgeploegde klei, de harde wind, 
het Stedumer Maar en de achttien uitdagende hindernissen om als winnaar over 
de finish te komen. Laat in de zaterdagnacht bleek het team Wiersema de win-
naar van de GPS-survivaltocht 2010. 
 

Jeugd 
Na weken van intensieve voorbereiding met veel denk- en doewerk door de orga-
nisatie startte de GPS-survivaltocht vrijdagmiddag met de bovenbouw van de 
CBS de Crangeborg en OBS de Bongerd. Ruim 50 kinderen, verdeeld over 6 
groepen, gingen als eersten de uitdaging aan.  
Gespannen en veelal voorzien van laarzen, oude kleding, handschoenen en mut-
sen stond de schooljeugd om half 3 bij de kantine van de ijsbaan te trappelen om 
te beginnen. Natuurlijk hadden ze in de loop van de voorafgaande dagen  ‘vreem-
de’ objecten in het landschap rondom Stedum zien verschijnen, maar wat zou 
daarvan het doel zijn? In groepjes en onder begeleiding van één volwassene zou 
dat deze middag wel duidelijk worden. Met behulp van Global Postioning System 
(GPS) werd via herkenbare markeringspunten rondom Stedum gelopen. Natuurlijk 
hilariteit alom, want eindelijk mochten ze met toestemming eens lekker vies wor-
den en door de weilanden en sloten klimmen en klauteren. 
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hindernissen maakten het extra spannend. Vooral de hindernissen in en nabij het 
Stedumer bos stelden de jeugd niet teleur. Eerst moest er via een enorme trap en 
glijbaan een sloot van ongeveer 4 meter overgestoken worden. Eerst klimmen en 
klauteren en vervolgens op snelheid via de glijbaan lekker eindigen in de blubber, 
wat wil je nog meer! In het bos stond de jeugd voor de uitdaging om de vijver over 
te steken, via smalle planken en  een aantal  vlotten zeker ook geen gemakkelijke 
opgave.  
 

Uiteindelijk kwamen alle teams na ongeveer 1,5 uur ‘survivallen’, het overwinnen 
van 6 hindernissen en de strijd tegen wind en de vette klei uitgeput maar voldaan 
terug in de kantine bij de ijsbaan. Onder het genot van een glaasje drinken, een 
broodje worst en met een diploma op zak kwamen de stoere verhalen al snel los.  
 

Volwassenen 
Op de vrijdag- en zaterdagavond was het 
de beurt aan de 260 volwassen deelne-
mers. Vertrekkend vanaf de historische 
boerderij van de familie Bijen aan de 
Hoofdstraat stonden zij voor de uitdaging 
om 7,5 kilometer met 18 hindernissen en 
diverse opdrachten met behulp van een 
GPS te overleven. Met 15 teams op de 
vrijdagavond en 17 teams op de zater-
dagavond was het een drukte van belang 

op het achtererf en de als ‘kroeg’ ingerichte deel van de boerderij van de familie 
Bijen. Om de kwartier werden twee teams gelijktijdig de duisternis ingestuurd op 
weg naar het onbekende. Om te voorkomen dat teams elkaar snel zouden tegen-
komen was de tocht opgedeeld in één lus van 3,2 km en één van 4,3 km. Halver-
wege was het hierdoor mogelijk om even uit te rusten, bij te tanken, op te drogen 
en stoere verhalen te vertellen op de deel van de boerderij van de familie Bijen.  
Uiteindelijk werd ieder team beoordeeld op de snelheid dat de tocht werd afge-
legd, de score op de opdrachten en wie de mooiste mascotte had meegenomen. 
Met dank aan de Historische Vereniging Stedum weten de meeste deelnemers nu 
dat in het begin van 1900 ongeveer 40 medewerkers in de vlasfabriek werkten en 
dat de achtkantige pel- en korenmolen die in 1936 afbrandde de naam Zilver-
meeuw droeg. 
 

De meeste spanning en hilariteit 
was natuurlijk gelegen in het af-
leggen van de uitdagende tocht 
met de vele hindernissen. Vooral 
de touwbrug over het Stedumer 
Maar en het passeren van een 
brede sloot aan de Lopsterweg 
stelden de fysieke kwaliteiten  
van de deelnemers op de proef. 
Het was dan ook niet voor 
iedereen weggelegd om deze 
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hindernissen te passeren zonder een nat pak dan wel voeten te krijgen. Maar ook 
de vele andere hindernissen zoals de enorme glijbaan, de schommel gebouwd 
van wilgentakken, het oversteken van de vijver in het bos leidde tot menig nat en 
vies pak, natte voeten en een aangetast zelfvertrouwen over het overleven in het 
open veld onder barre omstandigheden. 
 

Het snelste team, de Hermelinkjes, deed uiteindelijk 3 uur en 36 minuten over de 
tocht van 7,5 km. Dit was natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Het team Af-
man was met  5 uur en 38 minuten zaterdagnacht pas ruim na 02.00 uur binnen. 
Enkele teams moesten overigens opgeven na één lus, de tocht was toch te 
zwaar.  
Het team Wiersema ging uiteindelijk met de hoofdprijs aan de haal, het team 
combineerde snelheid met creativiteit en slimheid en legden hiermee beslag op de 
1e prijs.  
Zo eindigde diep in de nacht van zaterdag op zondag een zeer geslaagd mega-
evenement in Stedum. Dit mede dankzij de voortreffelijke organisatie, de agrariërs 
die hun land beschikbaar stelden en de vele vrijwilligers. Tot in de kleine uurtjes 
werd door de deelnemers nog nagenoten en enthousiast gesproken over de GPS-
survivaltocht 2010. Een evenement dat zeker herhaald gaat worden. 
 

 

Hallo Buurman! 
 

Het is zaterdag 25 september, landelijke burendag. Ook in Stedum komt een 
groep van ongeveer 50 mensen bij elkaar op het haventerrein. Dorpsbelangen 
heeft deze dag aangegrepen om het plan voor een mooie ontmoetingsplek te pre-
senteren. Koffie, thee, limonade en koek staan klaar, verzorgd door onze kersver-
se nieuwe 'buurvrouw' Francoise die met haar gezin aan het haventerrein gaat 
wonen. Slingers en mooie bloemstukken ontbreken niet. Het zonnetje schijnt, de 
muziek staat aan, er heerst een gemoedelijke, gezellige sfeer.  
 

De voorzitter van dorpsbelangen vertelt over het ontstaan van het plan voor een 
ontmoetingsplek tijdens de buurtbrainstorm die eind augustus plaatsvond. Over 
hoe een werkgroep, bestaande uit Mark Slager, Petra Kock, Margreet Wiersema, 
Jan Waling Huisman, Bardo Heeling en zijzelf met het idee aan de slag zijn ge-
gaan. Over hoe dit resulteerde in een door dorpsarchitect Bardo Heeling gemaakt 
ontwerp voor een mooie luifel boven de bestaande picknicktafel aan het water. 
 

Dit ontwerp wordt terplekke gedemonstreerd door een tijdelijke installatie. Met de 
gemeente moeten nog wat officiële zaken geregeld worden en daarna kan de lui-
fel in elkaar gezet worden. Dit wordt gedaan door een speciaal klusteam. Alle in-
woners van Stedum die de handen uit de mouwen willen steken tijdens een gezel-
lige klusdag worden hiervoor uitgenodigd. (Zie ook: Burendagbankjedakjeproject 
op pagina 11.) 
 

Wethouder Pier Prins, die op uitnodiging van de werkgroep aanwezig was, gaf in 
een reactie aan dat de gemeente heel blij is met dit mooie initiatief. De gemeente 
werkt graag aan de leefbaarheid in de dorpen. Stedum vervult hierin een voor-
beeldfunctie door allerlei interessante initiatieven. Ook nu weer weet Stedum met 
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dit project rondom een ontmoetingsplek bij de haven veel dorpsgenoten samen te 
brengen. Een mooie pluim voor het sociale dorp Stedum. 
 

Na deze officiële woorden is het tijd voor waar het echt om draait tijdens buren-
dag, namelijk bijkletsen met 'buren' die je al veel te lang niet meer gesproken hebt 
en nieuwe dorpsgenoten leren kennen. De kreet "Hallo buurman" klinkt dan ook 
veelvuldig als het begin van een goed gesprek. Mensen zijn enthousiast: "Dit kun-
nen we wel vaker doen". 
 

Als alle koekjes op zijn, de limonadekannen leeg, de muziek uit en de laatste 'bu-
ren' weg, kijkt de werkgroep tevreden terug op de bijeenkomst. Nu op naar de 
volgende stap, namelijk het klussen. Samen met de jeugd en andere dorpsgeno-
ten die graag de handen uit de mouwen willen steken. Wil jij ook meehelpen? 
Meld je dan aan via dorpsbelangen@stedum.com. De planning is dat de dorps-
ontmoetingsplek komend voorjaar feestelijk wordt opgeleverd.  
 

Lorette Verment 
voorzitter dorpsbelangen 
 

 

Burendagbankjedakjeproject 
 

Hier een update over het burendagproject. Inmiddels is er een flyer het dorp door-
gegaan, met daaraan de oproep om zich aan te melden voor een klusochtend. 
Helaas kwam er op de bewuste ochtend niemand opdagen, maar we houden de 
koffie warm tot de volgende keer! Voor die volgende keer zullen we persoonlijk 
mensen benaderen om hun hulp te vragen. 
 

Natuurlijk zitten we als burendagbankjedakjeprojectcommissie niet stil. Er is en 
beheersgroep ingesteld, die de ontwikkelingen rond de plek in de gaten gaat hou-
den, zodra het afgerond is. De gemeente komt als het goed is binnenkort met de 
definitieve toestemming, en de houtconstructie is in productie. Een gedeelte van 
de dorpsjeugd heeft zijn medewerking toegezegd, dus alles gaat goedkomen. 
 

Als alles volgens plan verloopt is in het voorjaar de officiële ingebruikname. Dan 
kun jong en oud, visser, fietser, wandelaar of nietsdoener, man of vrouw, met of 
zonder hond genieten van een beschut uitzicht over de haven en achterliggende 
landerijen. 
Houdt uw brievenbus en voordeur dus in de gaten! 
 

Jan Waling Huisman  
 
 

Nieuwjaarsfeest 2011 
 

Ook dit jaar zal er in het Sportgebouw aan de Bedumerweg van 1.00 uur tot 5.00 
uur weer een nieuwjaarsfeest worden gehouden georganiseerd door dorpsbelan-
gen. En stellen zo een ieder in de gelegenheid om elkaar gelukkig Nieuwjaar te 
wensen.  
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Ledenvergadering Groninger Bodem Beweging 
 

Op 19 oktober 2010 vergaderden 42 leden van de GBB in Vita Nova in Middel-
stum. Voor de eerste keer troffen gedupeerden van de gaswinning elkaar en be-
raadslaagden over een gezamenlijke koers. De opkomst was redelijk goed; de 
GBB heeft nu rond de 150 leden. 
Er kwamen schrijnende verhalen over schade door bevingen en bodemdaling op 
tafel. Er is grote ontevredenheid over de afhandeling daarvan door de NAM. Veel 
bewoners verklaarden zich in de steek gelaten te voelen. Veel schades worden 
afgedaan met een paar honderd euro’s omdat de NAM volhoudt dat het alleen om 
cosmetische schade gaat. De leden weten wel beter. Sommigen hebben een 
schade van tienduizenden euro’s. Het hoofddoel van de vereniging is het krijgen 
van een vergoeding voor de kosten van volledig herstel in plaats van de kosten 
om de scheuren ‘weg te smeren’. 
 

De GBB zal zich in de komende tijd vooral inzetten om haar naamsbekendheid en 
ledenaantal te vergroten. De vergadering was het er over eens dat alleen een 
krachtige vereniging de politiek en de NAM in beweging kunnen krijgen. Verder 
zal zij informatie verzamelen over aard en spreiding van de schade en de kwaliteit 
van de afdoening door de NAM. Hiertoe zullen werkgroepen worden ingericht. 
In de discussie kwam naar voren dat het van belang is dat burgers foto’s van hun 
woning zouden moeten maken om later eventuele schade aan te kunnen tonen. 
Hoewel de NAM toegeeft schade te veroorzaken, blijft helaas de bewijslast bij de 
burger liggen. 
Na de pauze gaf Ir. H. Borsje (TNO) een verhandeling over het ontstaan van 
scheuren door bevingen. Al met al een belangrijke en informatieve bijeenkomst, 
waarop veel contacten werden gelegd.  
 

Bij deze roept de Groninger Bodem Beweging de Stedumers nogmaals op lid te 
worden. We zien aan de lopende discussie rond Gasopslag bij Pieterburen en 
CO2 opslag in lege aardgasvelden hoe belangrijk het is dat de bevolking zich uit-
spreekt. Ga dus naar www.groninger-bodem-beweging.nl en wordt lid. 
 

 

Muzette start cursussen voor kleuters in Stedum 
 

Naast de reeds lopende basiscursus  ‘Met de muziek mee’ voor kinderen van 
groep 3/4/5  en de individuele pianolessen start Muzette muziekwerkplaats bij vol-
doende belangstelling in de eerste week van januari 2011 weer met twee cursus-
sen voor kinderen van groep 1 en 2: Kleintje muziek: een korte kennismakings-
cursus van 10 lessen voor  kinderen van groep1. Lestijd: dinsdag 17.15 – 18.00. 
Een zee van geluid: een cursus kleutermuziek voor kinderen  van groep 2. Les-
tijd: woensdag 15.30 – 16.15. Plaats: Weersterweg 4  in Stedum. Werken in kleine 
groepen, individuele aandacht, improvisatie  en een speelse aanpak vormen de 
basis voor al mijn lesactiviteiten. Ook is er nog ruimte voor enkele pianoleerlingen. 
Naast een degelijke basis vormen pop/blues & jazz het uitgangspunt voor de pia-
nolessen. Voor meer informatie en aanmeldingen 0596 55 20 37. 
 

Leo van Esch 
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KernContact, Vermeer en Vermeer-Boxem 
 

In hun schitterende verbouwde boerderij in Ste-
dum, aan de Delleweg nummer 11a, wonen Je-
roen Vermeer en zijn vrouw Leontine Vermeer-
Boxem met hun dochtertje Noa (2009). Boven, 
op de spreekkamer van hun bedrijf KernCon-
tact, Centrum voor Leiderschap, vertellen zij 
over hun werk en hun plannen. Vanuit het wes-
ten zijn zij in de zomer van 2007 in Stedum ko-
men wonen. Van begin af aan wilden zij een 
boerderij verbouwen tot eigen huis en bedrijf. 
Deze boerderij vonden zij hier in Stedum aan 
de Delleweg. "Ik ben weer thuis," zegt Leontine, 
"want ik heb een groot deel van mijn leven in 
Groningen gewoond." 
 

Omdat het niet één, twee, drie uitgelegd is wat 
hun werk inhoudt en het daarnaast  leuk is om mij alvast wat in te lezen, stelden 
zij mij voor om eerst hun informatie op het net te bekijken. Op www.kerncontact.nl 
kunt u dat vinden. Vanuit psychosynthese trainen, coachen en adviseren Jeroen 
en Leontine hun klanten. Het echtpaar, zij zijn beiden dertigers, studeerde hier-
voor in Utrecht de opleiding Psychosynthese. 
 

Dikwijls vindt de potentiële klant de weg naar Jeroen en Leontine vanuit hun hui-
dige netwerk. Maar het kan ook via mond-tot-mondreclame, via advertenties en 
via hun website. Iedereen kan bij Jeroen en Leontine terecht, elk individu, elk stel, 
elke groep. De samenstelling van een groep doet er niet toe. Iedereen kan ge-
coacht worden, elk individu. Voor iedereen die ondersteuning en groei zoekt, in 
zijn of haar ontwikkeling naar leiderschap, staat hier de deur open. 
Jeroen en Leontine vertellen dat zij open avonden organiseren, waar iedere 
avond een speciaal leiderschap gerelateerd thema wordt besproken. Bovendien 
kunnen lokale ondernemers deelnemen aan een vierwekelijkse 'klankbordgroep'. 
Ondernemers worden uitgenodigd om te vertellen waar zij in hun werk tegenaan 
lopen. "Wij begeleiden dat, maar verwachten ook dat de deelnemers hierover 
meedenken. Zo leren ze van en met elkaar, en ontdekken ze dat ze er niet alleen 
voorstaan." Voor beide initiatieven zijn nog plaatsen beschikbaar. 
 

"Over het algemeen," zegt Leontine, "denk ik dat je hier komt, omdat je iets hebt 
waarin je je wilt ontwikkelen." In een aantal stappen leggen Jeroen en Leontine uit 
wat zij met dit 'ontwikkelen' bedoelen. Zo wordt de klant de vraag gesteld naar het 
leiderschap te kijken. Wat betekent het voor jou? Leg dat eens bloot. Dan wordt er 
gewerkt aan het professionaliseren van het leiderschap, de zogenaamde 'groei'. 
Veel mensen denken bij het leiderschap aan het leiding geven. Voor de Vermeers 
is het meer. Je kunt het uitsplitsen en krijgt dan het 'professionele leiderschap' 
(organisatie ontwikkelingsvraagstukken) en het 'innerlijke leiderschap' (regie krij-
gen over je eigen leven). 
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Leontine: "Elk mens en elke organisatie loopt schade op in het leven." En Jeroen: 
"Mens zijn is nou eenmaal een contactsport...." "Bezie het leiderschap als het ne-
men van verantwoordelijkheid op je eigen plek," legt Leontine uit, "en... iedereen 
die daar meer over wil weten nodigen wij uit om contact met ons op te nemen, via 
de site, of telefonisch." 
 

In figuurlijke zin, maar ook letterlijk gezien, heeft KernContact, Centrum voor Lei-
derschap, de ruimte om mensen te ontvangen. De Vermeers zijn ambitieus en ze 
zijn op weg om dit centrum landelijke bekendheid te geven. Zij staan in contact 
met een breed netwerk en zij zijn voortdurend bezig dit netwerk uit te breiden. De 
bedoeling is om meer bekendheid te krijgen. "En," zegt Leontine, "wij zoeken ver-
binding met plaatselijke collega's om samen te werken en elkaar te inspireren." 
 

Hun schitterende boerderij heeft twee verdiepingen. Beneden wordt er gewoond 
en boven gewerkt. Op de bovenverdieping heeft de boerderij een prachtige trai-
ningsruimte, een ontvangstruimte en een spreekkamer. Er is met veel zorg ver-
bouwd, met ecologische bouwmaterialen. Alles is er helder. De originele balken, 
zoals de spanten en onderbalken, zijn geschuurd en behandeld. Hier en daar zijn 
ze heel mooi te zien en geven een geweldige sfeer binnen de ruimtes. 
Terwijl ik het vermoeden uitspreek, dat de wanden wit geschilderd zijn, vertellen 
Jeroen en Leontine dat het wit een tintje heeft. Op de vloeren ligt 'Marmoleum', 
glad linoleum en erg mooi. Het uitzicht hierboven is fantastisch. En heel verras-
send klinkt het, wanneer zij vertellen dat het weiland hier, hun eigen weiland is. 
Vanaf boven gezien is het groot en diep. 
 

Zeker zo verrassend zijn de schilderijen van Leontine, die hier staan, of waaraan 
nog gewerkt wordt. Zij zijn kleurrijk, dat vooropgesteld, en vol leven en beweging. 
Eén van deze schilderijen, op een hele mooie plek, blijft mij de dagen na het be-
zoek bij. Het zijn op elkaar liggende gepunte ovalen in stevige kleuren, die rust en 
kracht uitstralen. Het is een indrukwekkend schilderij. 
 

Dan is het tijd om naar huis te gaan. De Vermeers laten mij nog even zien hoe het 
bij de voordeur wordt. Vanaf deze deur bekijk ik de haast klassiek aandoende 
gang, lang, licht en monumentaal. Ook hier weer zijn een paar zware houten zui-
len van de boerderij te zien. Straks komen hier schilderijen aan de wanden te 
hangen, vertellen zij. En wij stellen ons voor hoe die warme kleuraccenten speels 
aan de wanden hangen. Helder, levendig en een kleurig welkom voor hun klanten! 
 

Eldert Ameling 
 

 

Babyboom in Stedum  
 

Het afgelopen jaar 2010 zijn er heel wat baby's geboren in Stedum! Nou leek het 
ons leuk om met alle moeders en baby's een koffieochtend te organiseren! 
Gezellig baby's kijken, ervaringen uitwisselen, ideeën, tips, kortom niks verplicht 
maar gewoon een leuke ochtend als mama's! Dit gaat in januari gebeuren plaats 
en tijd en dag volgen nog. Voor meer informatie: 55 10 22. 
 

Ineke van Dijken, Corine Roest en Petra Kock  
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Speelbeurs scouting ‘De Struners’een succes 
 

Op zaterdag 13 no-
vember op 10:00 uur 
openden de Struners 
de speelgoedbeurs in 
het Klokkenpadge-
bouw. Er was echt 
heel veel speelgoed 
binnengekomen, ook 
van omliggende dor-

pen. Natuurlijk was er kapot of beschadigd speelgoed bij maar veel zag er nog 
heel goed uit en soms als nieuw. 
 

Alles ging tegen spotprijzen weg en als iemand eenmaal iets had gekocht, zag je 
hem of haar meestal terugkomen om nog meer te kopen. Zo sneed het mes niet 
aan twee maar aan drie kanten: de bewoners hebben een aanleiding om hun zol-
der op te ruimen, de scouting verdient er wat aan en de kopers en de Sint kunnen 
aan goed – en goedkoop speelgoed komen. Bovendien wordt het speelgoed dat 
vaak jaren in de kast staat, opnieuw gebruikt. 
 

De opbrengst voor De Struners is € 340. Dat had zeker nog meer kunnen zijn als  

we wat meer reclame in de omliggende dorpen hadden gemaakt. Iets wat we de 
volgende keer zeker zullen doen. Want dat dit voor herhaling vatbaar is, daar is 
iedereen het over eens. Er is nog veel speelgoed over. 
 

Tot slot willen wij bij deze al die mensen bedanken die  speelgoed ter beschikking 
hebben gesteld. Namens de leiding en het bestuur van De Struners, 
 

Jelle van der Knoop 
 

 

Vakantiesluiting huisartsenpraktijk en apotheek 
 

De huisartsenpraktijk en apotheek zijn gesloten van 13 december tot en met 24 
december 2010. Denk om uw herhalingsrecepten. Dit kan 24 uur per dag via de 
receptlijn 0596 55 09 18. De receptlijn wordt elke werkdag afgeluisterd om 14.00 
uur, behalve de donderdag om 9.30. De medicijnen staan de volgende werkdag 
voor u klaar tussen 16.00 – 17.00 uur. 
 

De tijden voor medicijnen afhalen worden veranderd van 16.00 -16.30 naar  
16.00-17.00 uur. Wilt u zich zoveel mogelijk aan deze tijden houden? Met uw me-
dewerking maakt u het mogelijk voor de medewerkers om tijdens de overige uren 
van de dag andere werkzaamheden te plannen. Als het niet mogelijk is voor u om 
op deze tijd de medicijnen af te halen wordt u uiteraard de mogelijkheid gegeven 
hiervan af te wijken na overleg.  
Alvast bedankt voor uw medewerking.  
Wij wensen u Goede Feestdagen . 
 

Alle medewerkers van huisartsenpraktijk Stedum 
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De eerste dansles in Stedum  
 

Richard van dansschool Randoe had de les goed voorbe-
reid, eerst de beleefdheden, iedere deelnemer stelt zich 
voor aan de anderen. Dit zorgde gelijk voor enige hilariteit 
en een ontspannen begin. 
We begonnen met de Broadway wals, een oude dans en 
goed te leren. Het was voor ons allemaal toch wel even 
wennen, maar na wat oefening kreeg iedereen de pasjes 
onder de knie en kon er "doorgedanst" worden op muziek. 
De Broadway wals is een elegante, hoffelijke dans om te 

dansen en om naar te kijken. Deze dans leent zich ook heel goed voor demon-
straties of op een feestje. De volgende les -over twee weken- leren wij er nog een 
elegant begin bij. 
 

Na de pauze, de chacha. De chacha is een bekende dans in Stedum, maar de 
chacha dansen als danspaar is toch net even anders dan solo. Maar na enige oe-
fening kon iedereen de basispas aangevuld met een draai voor de dame dansen 
op lekkere ritmische muziek. Wij hebben allemaal veel plezier gehad aan deze les 
en de prettige, rustige manier van lesgeven van Richard. Hij en zijn assistente 
kregen dan ook een spontaan applaus aan het eind van de les.  
 

Wij waren de eerste les met 11 Stemers (van 20 jaar tot in de 60), met en zonder 
danservaring en hopen dat er nog een paar bij komen. Voor de jongeren, twijfe 
laars of voor de mensen die er de eerste les niet bij konden zijn: Kom het eens 
proberen met of zonder partner of kom in ieder geval even kijken. De volgende les 
wordt alles weer herhaald en is het gemakkelijk om nog in te stromen.  
 

Over twee weken op zondagavond (28 november) om 19.30 uur in het sportge-
bouw is er weer les onder leiding van Richard. De lessen zijn om de veertien da-
gen. In de pauze is er koffie. Inlichtingen: Jaap Haaijer, haaijer.j@inter.nl.net  
0596 55 14 96 en Lies Oldenhof, lies.oldenhof@perivert.nl 
 

 

Subsidie van de G.E.D. Reinders Stichting  
 

Het doel van de Stichting is het financieel ondersteunen van verenigingen, clubs 
of groepen die op sportief, cultureel of sociaal gebied actief zijn in de dorpen Ste-
dum en Westeremden. Ook kunnen eenmalige projecten in aanmerking komen 
voor steun. In 2010 werd ongeveer 35 keer een bedrag uitgekeerd. 
 

Hoe komt u in aanmerking voor subsidie? 
U moet aan de eerdergenoemde doelstelling voldoen. Daarnaast gelden de vol-
gende voorwaarden: 
- de aanvrager mag niet een speciaal godsdienstig of politiek doel nastreven; 
- uw leden wonen voornamelijk in Stedum en/of Westeremden; 
- u bent sportief, cultureel of sociaal actief; en 
- u dient uw aanvraag voor 1 maart van ieder jaar in. 
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Naast de aanvraag dient de vereniging, club of groep een financieel verslag te 
overleggen: 
- de verlies- en winstrekening van het afgelopen jaar (de uitgaven en inkomsten 
over 2010); 
- de balans per 31 december van het afgelopen jaar ( bezittingen en schulden 
eind 2010 ); en 
- de begroting voor het komend jaar. 
 

Uw aanvraag moet vóór 1 maart 2011 binnen te zijn bij de administrateur: Jan 
Krottje, Lellensterweg 30, 9921 TB Stedum,  
reindersstichting@gmail.com. Voor eventuele vragen bel: 0596 55 14 82. 
 

Jan Krottje 
 

 

Nieuwe bewoners 
 

In deze rubriek worden nieuwe bewoners aan het dorp voorgesteld. Deze keer 
zijn het Aagtje en Mathieu van Etten. Zijn wonen aan de  Adriaan Clantstraat 16. 

 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum?  
Sinds 30 april 2009 
 

Waar zijn jullie geboren?   
Aagtje in Appingedam en Mathieu in Ysden  
(België) 
 

Wat doen jullie voor de kost?   
Aagtje is interieurverzorgster en Mathieu is bege-
leider bij verstandelijk gehandicapten. 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid?  
Tuinieren, wandelen met de hond  en fietsen met 
de tandem. 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming?   
Steden bezoeken in Nederland. 

(foto: Janna Bathoorn) 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland?   
De hond. 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen?   
Stedum ligt aan het spoor en is een leuk dorp. 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe?  
Afgelopen winter hebben we meegeholpen bij de ijsbaan. 
 

Wat zouden jullie doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint?  Een huisje 
kopen in Stedum. 
 

Welke vraag willen jullie aan de volgende nieuwe bewoners stellen?   
Welke vernieuwingen wensen jullie voor het dorp Stedum? 
 

Afie Nienhuis 
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Uit de raad 
Wat er nu in de landelijke politiek gebeurt, is onbegrijpelijk. Daar is de Lopster 
drukte niets bij. Ook de Lopster politiek komt niet altijd gunstig in de krant, maar 
wij zitten gelukkig niet aan tafel met mensen die je niet in het donker zou willen 
tegenkomen. Om me heen hoor ik dit ook, de regering is met dit soort mensen wel 
heel ongeloofwaardig geworden. We zullen er nog veel last van kunnen krijgen. 
Zo komt mij de gang van zaken rondom de eventuele CO2 opslag in het noorden 
erg onprettig over. Geen maatschappelijk draagvlak in Barendrecht? Dan CO2 
opslag maar doordrukken in het dunbevolkte Noorden. Daarover hebben we in de 
laatste raadsvergadering gediscussieerd. Ik zal er hier geen uitspraak over doen, 
dat past beter op een politiek georiënteerde website. Zolang we echter in Lopper-
sum, Loppersum Vooruit blijven aanvallen, zal dat ten koste gaan van werkelijke 
discussies. Inmiddels hebben we dat al weer twee keer zonder aanleiding op dat 
moment meegemaakt, en daardoor leest u niets over wat er werkelijk gebeurt. 
Daarin lijken we weer een beetje op de landelijke politiek, veel over personen, 
weinig over de zaak. 
 

Op 8 november hadden we de begrotingsvergadering. Daar was niet veel van in 
de krant te lezen, behalve de ergernis van de VVD over Loppersum Vooruit. 
Spreektijd is spreektijd, en blijkbaar mag je je dan rustig aan onderwerpen wagen 
die niet over de begroting gaan. Ik heb mijn verbazing daarover uitgesproken, 
maar ik was blijkbaar de enige. Als u dit verslagje weer in de krant heeft zien 
staan, zult u wel gedacht hebben “voor de zoveelste keer gaat het in Loppersum 
nergens over”. Toch was dat niet helemaal waar. 
 

Kadernota en begroting 
Kenmerk van de begrotingsvergadering is toch wel dat je nog iets probeert toe te 
voegen aan wat voorligt. Ja zeggen, betekent heel veel uitgaven goedkeuren. In 
juni zegt de raad eerst waar het college aandacht voor moet hebben, en waaraan 
de begroting moet voldoen (naast een batig saldo). In november kijk je bij de be-
grotingsvergadering of het college zich daaraan gehouden heeft. De richtlijn was 
dit jaar eenvoudig, het saneringsplan. Daar heeft het college zich gedeeltelijk aan 
gehouden. Grote beslissingen moeten nog genomen worden, en dat zal nog niet 
in 2011 zijn. Deze besluiten worden nu wel voorbereid, onder andere de toekomst 
van de scholen per 1 januari 2012. Voor Stedum is het initiatief van een voorzie-
ning van 0 tot 12 belangrijk, om basisonderwijs in ons dorp te laten bestaan. Goe-
de opvangmogelijkheden zijn er in Stedum al. 
 

Niet in de krant 
Wat wel opviel was dat er voortaan een eigen bijdrage moet worden betaald in 
geval van woningaanpassing als een handicap dat nodig maakt. Dit stond op 13 
september in de krant, maar met de raad was er niet over gesproken. In de hand-
leiding waar alle rechten op een bijdrage via de WMO zijn beschreven stond ver-
meld dat er geen eigen bijdrage bij woningaanpassingen geheven zou worden. Of 
dat nu wel of niet moet en kan… er moet natuurlijk wel met de raad over worden 
gesproken. Dit leek ons een zaak waar niet alleen via de krant kon en dus dien-
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den we een motie in. We haalden hiervoor een meerderheid, zodat de raad hier-
over gaat beslissen. Dat was iedereen overigens ook wel met ons eens, maar je 
in zo’n geval uitspreken laat wel zien of je hier echt voor gaat. Die meerderheid 
voelde bijzonder. Als oppositie sta je gemakkelijk in de kou, omdat je alleen maar 
met een coalitiepartij een meerderheid kunt krijgen. Net als landelijk, waar ook 
nieuwe combinaties voor een meerderheid nodig zijn als de PVV zo door gaat. 
 

Lies Oldenhof 
 

 

Lopend Kerstfeest: Iedereen van harte welkom!  
 

Op donderdag 16 december 2010 hopen wij een lopend Kerstfeest in Stedum te 
houden. In de adventstijd gaan veel deuren open: die van de tempel, die van de 
huizen van Maria, Jozef, Elisabeth en die van vele harten als Gods kind op aarde 
wordt geboren. In de Bijbelverhalen vertellen we de komende tijd over de deuren 
die opengaan en over de deur van de herberg in Bethlehem die dicht blijft. 
 

Maar wij gaan samen op zoek naar het Kind! De leerlingen van de school worden 
in groepen gedeeld met begeleiders. Maar een ieder die belangstelling heeft mag 
aansluiten. De route is vanaf 18.30uur te lopen vanaf de Crangeborg. Onderweg 
zullen we de deuren openen bij de wijzen, de herders, de engelen en anderen. 
Uiteindelijk eindigen we in de stal (bij de familie van Zanten, Lopsterweg). Bij elke 
locatie wordt een stukje opgevoerd van ongeveer 5 minuten. In de stal is een klei-
ne kerstviering en als afsluiting drinken we chocolademelk.  
Wij willen u allemaal van harte uitnodigen! Wij wensen u een mooie adventstijd en 
een warm en gastvrij kerstfeest waarop alle deuren opengaan! 
 

team CBS de Crangeborg 
www.cbscrangeborg.nl  
 

 

Jehova Nissi: Een eerste prijs en meer 
 

Hoe het ons 6 november is vergaan op het concours in Drachten? Goed. We 
hadden 80 punten, in hafabra (harmonie, fanfare en brassband) –termen is dat 
een eerste prijs. Toch waren wij en onze dirigent Jan Werkman niet helemaal te-
vreden en hadden we op meer punten gehoopt. Het was superspannend om na 
vijf jaar en twee dirigentwisselingen weer eens voor een jury te spelen. Ook voor 
Jan, die dat met ons voor het eerst deed. Eigenlijk was het gewoon weer een 
mooi en leuk avontuur met ons allen en een volgende keer doen we het vast nóg 
beter. Want er zit veel muziek in onze vereniging. De afgelopen tijd hebben we er 
een paar goede muzikanten bij gekregen en allerlei andere spelen steeds graag 
met ons mee, bij optredens waarbij we op volle sterkte moeten zijn. Ook onze 
jeugdleden groeien in het orkest. We zijn heel blij dat zij destijds via het muzieks-
nuffelproject van het IVAK bij ons zijn terechtgekomen. Maandag 15 november, 
aan het begin van onze repetitie, presenteerde zich een nieuwe lichting basis-
schoolkinderen die meegedaan hadden aan het IVAK-project. Jammer dat niet 
alle deelnemertjes aanwezig waren maar wij als orkest hoorden wel dat er talent-
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jes bij waren. Kinderen hebben het natuurlijk al heel druk, maar hopelijk grijpen er 
enkele de kans daarnaast ook lekker muziek te gaan maken. 
 

Ons eerstkomende concert is het Nieuwjaarsconcert en daarvoor studeren we al 
allerlei nieuwe stukken in. Voor die tijd hebben we – in grotere of kleinere bezet-
ting – optredens her en der: Sinterklaas inhalen, met kerstmis diensten begelei-
den in Garrelsweer en Westeremden en op de vroege ochtend van eerste kerst-
dag door het dorp. En o ja, spontaan meldden zich nieuwe donateurs bij ons. 
Daar zijn we blij mee! Wilt u ook donateur worden? (Dat kan al vanaf € 5,- per 
jaar.) Wilt u dit dan doorgeven aan de penningmeester, Frank Colstee? Maar 
mandarijnen van ons kopen helpt ook! Op 14 december stoppen we er duizenden 
in puutjes en tussen de 14 en de 16e komen we ermee in het hele dorp langs de 
deur. Alvast hartelijk dank voor uw steun. 
 

Fenneke Colstee 
www.cmvjehovanissi.nl 
 

 

Bijzonder Najaarsconcert  
 

Het Najaarsconcert van Jehova Nissi op zaterdag 16 oktober was om meer dan 
één reden bijzonder. Bijzonder, omdat, in een volle sporthal, de sfeer heel goed 
was en de muziek spannend en gevarieerd en het publiek alvast ook de werken te 
horen kreeg waarmee het fanfareorkest op 6 november deelnam aan het Con-
cours in Drachten. Maar vooral bijzonder omdat er vijf orkestleden gehuldigd wer-
den: omdat zij alle drie al 25 jaar muzikant zijn, kregen drie vrouwelijke orkestle-
den een zilveren speld uitgereikt door de muziekbond. Het waren altsaxofoniste 
Ria Mulder uit Loppersum, hoorniste Audrey Tromp uit ’t Zand (beiden woonden 
als kind overigens in Stedum) en baritonspeelster Yvonne van der Ploeg uit Wes-
teremden. Allen hebben zij ook vele jaren bestuurswerk verricht voor de vereni-
ging. Een gouden insigne kreeg bassist Klaas Harms uit Bedum opgespeld. Klaas 
is al 40 jaar muzikant, waarvan hij een groot deel bij Jehova Nissi speelde. Baas 
boven baas was erelid Popko Tromp, die voor 50 jaar muzikantschap goud-met-
safier kreeg opgespeld. Als klap op de vuurpijl echter decoreerde burgemeester 
Rodenburg Popko met een koninklijke onderscheiding, wegens uitzonderlijke ver-
diensten voor de muziek, in het bijzonder muziekvereniging Jehova Nissi, waar hij 
maar liefst veertig jaar zijn partij heeft meegeblazen. Niet alleen als muzikant, 
maar ook al die tijd als zeer trouw en gewaardeerd lid van het bestuur. 
 

Elke vereniging heeft zijn ups en downs, maar deze avond konden vooral zege-
ningen worden geteld. De gehuldigde orkestleden zijn met hun muzikaliteit, erva-
ring en trouwe inzet natuurlijk van grote waarde, maar ook de vijf jongste jeugdle-
den, die een deel van het programma meespeelden, beloven voor de toekomst 
veel goeds. Last but not least, voor het eerst in de geschiedenis beschikt het or-
kest over een complete saxofoonsectie, van sopraan- tot en met baritonsax. Zij 
konden zich heerlijk uitleven in het jazzy ‘Sax in the city’. Dat het concert, begon-
nen met het spetterende ‘Firework’, eindigde met ‘Dance party’, moge de feestelij-
ke sfeer van deze geslaagde avond onderstrepen. 
Fenneke Colstee 
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www.cmvjehovanissi.nl 
 

Onderwaterwedstrijd op komst 
 

Binnen 10 sec. de waterglijbaan 
afroetsjen oftewel recreatie-
zwemmen is leuk. Voor de span-
nende waterglijbaanrace op 6 
november gaven 18 kinderen 
zich op, de wil om te winnen was 
groot en verschillende strategie-
en werden besproken of juist ge-
heim gehouden. Rombout Staal 
lukte het om binnen de 10 se-
conden te blijven met de snelste 
score van 9.56s. Jasper Tillema 
volgde met 10.37 s. en Ils Eefting 
werd derde met 11.28 s.  
Gefeliciteerd! 

(vlnr: Ils Eefting, Rombout Staal en Jasper Tillema) 
 

Misschien doen deze jongens ook weer mee met de volgende wedstrijd: wie 
zwemt het verst onder water? Dit gaan we testen op zaterdag 11 december. Wie 
heeft de grootste longinhoud en de snelste slag? Deze wedstrijd is ook voor vol-
wassenen. 
 

Een klein groepje probeert iedere keer z’n persoonlijke record te verbeteren bij de 
15 minuten challenge . Hierbij zwem je zoveel mogelijk baantjes in 15 minuten. Je 
onthoudt je score en probeert deze de volgende keren te overtreffen.  
 

Het blijven zwemfeestjes met elke 4e keer iets speciaals: op 11 december dus de 
onderwaterzwemwedstrijd, op 29 januari spetterende bommetjes, op 12 maart ga 
je verkleed te water en de laatste keer, op 9 april, sluiten we het extra feestelijk af 
met een waterdisco.  
Maar er is ook ruimte voor baantjes trekken of poedelen. Deelname aan de speci-
ale activiteiten is natuurlijk niet verplicht. 
 

We zwemmen op zaterdagen van 17.15 – 18.15 uur in zwembad De Beemden in 
Bedum. De zwemzaterdagen op rij: 4, 11, 18 december; 8, 22, 29 jan; 5,12, 26 
februari; 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,- 
 

Meer weten? 
Bel Monique Timmer 0596 55 12 80  of Miriam Geerts 0596 55 19 37. Strippen-
kaarten kunnen worden betaald via rekening 7040331 t.n.v. E.M. Timmer-
Sietsema. 
 

Miriam Geerts 
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Het vervolg… in de winter… in het Steemer bos 
 

Net als vorig jaar zal er dit jaar op zaterdag 18 december een tweede natuurwerk-
dag georganiseerd worden. Het Steemer bos is een ruilverkavelingsbosje van on-
geveer 20 jaar oud dat als een paddenstoel uit de grond schiet. Eenzijdige aan-
plant en gebrek aan onderhoud hebben van veel dorpsbossen saaie stakenbosjes 
gemaakt, met een geringe betekenis voor de flora en fauna. Zo word het niet aan-
trekkelijk gevonden door bewoners en recreanten. Met het project B(l)oeiende 
Bosranden wordt geprobeerd daar verbetering in aan te brengen.  
Daarom is het ook nodig om het bos uit te dunnen om de andere bomen en ande-
re vegetatie een kans te geven, meer variatie en licht in het bos te krijgen. Daar-
naast is het vergroten van de betrokkenheid bij de leefomgeving belangrijk. Het 
uitdunnen deze winter gebeurt net als vorig jaar onder leiding van Georg / Scou-
ting de Struners.  
De opbrengst van het hout, op stam gezaagd, komt volledig ten goede aan de 
Scouting. Deze tweede natuurwerkdag in 2010 is op zaterdag 18 december vanaf 
09:00 uur. Verzamelen bij het ijsbaangebouw.  
De Natuurwerkdag in Stedum wordt georganiseerd door de Struners in samen-
werking met Landschapsbeheer, Staatsbosbeheer en Dorpsbelangen. Land-
schapsbeheer streeft naar behoud, beheer en ontwikkeling van een ecologisch en 
mooi cultuurlandschap met een streekeigen karakter. Landschapsbeheer werkt 
nauw samen met particulieren, boeren en overheden, die eigenaar zijn van 80 
procent van het Nederlandse buitengebied. Met haar expertise en duizenden en-
thousiaste vrijwilligers levert Landschapsbeheer een bijdrage aan de verdere ont-
wikkeling van ons levende landschap. Vrijwilligers helpen de natuur én Staats-
bosbeheer. Maar liefst 3000 mensen zetten zich jaarlijks vrijwillig in voor het werk 
van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft 230.000 ha natuurgebied in beheer.   
Scouting: Iedere week zijn in Nederland ruim 100.000 kinderen en jongeren in 
1200 groepen buiten actief. In Groningen zijn dat ca. 3000 leden in 31 groepen. 
Scoutingvereniging de Struners is een van die groepen. Scouting onderneemt 
veelzijdige, avontuurlijke en grensverleggende activiteiten. Samenwerken, avon-
tuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing zijn 
hierbij centrale thema's. Wil jij ook kennis maken met Scouting? Kijk eens op onze 
website; destruners.nl  
Zin om te helpen? Kom dan om 09:00 uur naar de ijsbaankantine. Na een korte 
instructie vertrekken we meteen naar het bos om aan de slag te gaan. Halverwe-
ge de dag wordt er gezorgd voor koffie/thee, heerlijke soep, chocolademelk en 
koekjes. En ’s middags helpen de Struners ook mee.  

Graag van tevoren opgeven bij Georg Dekkinga (zie destruners.nl -> informatie).  
 

Georg Dekkinga 
 

Hartelijk dank! 
De Stedumse collectanten van de Nederlandse Brandwonden Stichting hebben in 
Stedum een bedrag van  €  570,53 opgehaald. Hartelijk dank aan alle gevers en 
natuurlijk de collectanten!     
Greet Smink 
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Borglanden winnaar stratenvolleybal 2010 
 

Van 1 t/m 5 november jl. werd het jaarlijkse stratenvolleybaltoernooi georgani-
seerd door de stratenvolleybalcommissie van Internos. Er deden in totaal 15 
teams mee, waarvan 6 jeugdteams. 
De jeugd speelde een halve competitie, waarna er op de finale-avond om de prij-
zen werd gestreden, net als bij de poule-wedstrijden werd er op tijd gespeeld (1 
keer 12.5 minuut). 
De einduitslag is als volgt: 1. De Zwabbertjes, 2. Street Girls, 3. Zingende Macho 
Mannen, 4. Girls Power, 5. Stedumer Boys en 6. Team Zonder Naam. 
Bij de senioren werden de teams over 2 poules verdeeld en in deze poules ging 
het om de eerste 2 plaatsen. In poule A is Triezenbergstraat als 1e geëindigd en 
Stichting vrienden van het Roggefeest (SvvhR) als 2e. In poule B zijn Cracks & 
Crucks resp. Borglanden als 1e en 2e geëindigd. Op de vrijdagavond werd om de 
plekken voor de finale gestreden, deze wedstrijden werden op tijd gespeeld (2 
keer 10 minuten). De eerste wedstrijd ging tussen Triezenbergstraat en Borglan-
den. Deze werd gewonnen door Borglanden met een eindstand van 2-0. De 2e 
halve finale ging tussen Cracks & Crucks en SvvhR. In deze wedstrijd werden 
beide sets door SvvhR gewonnen.  
De wedstijden om te bepalen wie er 1, 2 of 3 was geworden werden op punten 
gespeeld. De troostfinale, spelen om de 3e plaats, werd met 2-0 gewonnen door 
Cracks & Crucks. De finale was zeer spannend, beide set werden nipt door Borg-
landen gewonnen. De einduitslag is als volgt: 1. Borglanden, 2. SvvhR, 3. Cracks 
& Crucks, 4. Triezenbergstraat, 5. Bouwbedrijf Hofman,  6. Beide Handjes, 7. Be-
dumerweg, 8. Schutters en 9. Jeugd van Tegenwoordig. 
De aanmoedigingsprijs, een taart, is aangeboden door kapsalon Stedum en werd 
gewonnen door Jeugd van Tegenwoordig. Iedere deelnemer kreeg een attentie in 
de vorm van een schrijfblok. De commissie, bestaande uit Janet Dijkstra, Sikko 
Voorma en Catharina Reker, kijkt terug op een geslaagd toernooi. Langs deze 
weg willen we ook de Rabobank “Noord Groningen” bedanken voor de financiële 
steun. 
 

 

Schutters krijgen bezoek van Noordwolde 
 

Op Donderdag 18 november brachten de Woldschutters uit Noordwolde een be-
zoek aan Stedum. Ieder jaar wordt er om een wisselbeker geschoten. Het ene 
jaar wint Noordwolde en het andere jaar Stedum. Vorig jaar was het erg spannend 
met een tiende punt had Noordwolde gewonnen. 
 

Dit jaar opnieuw grote spanning voor de uitslag. Stedum 104.25 en Noordwolde 
met 104.12. Dus gaat de beker dit jaar weer naar Stedum. Een hele gezellige 
avond waar de taarten en de bingo natuurlijk aanwezig waren. Volgend jaar bren-
gen de Stedumers weer een bezoek aan Noordwolde. 
 

Coby Nienhuis 
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De v.v. Stedum 
 

Vanaf deze uitgave van de Stedumer zal de voetbalvereniging Stedum je regel-
matig  informeren over het wel en wee van de voetbalvereniging. Een mooie gele-
genheid om nader kennis te maken van een vereniging van ruim 150 leden, waar-
van verreweg de meeste leden woonachtig dan wel geboren en getogen zijn in 
Stedum. De vereniging heeft momenteel 5 jeugdteams, 3 zaterdagteams en 1 
zaalvoetbalteam.   
 

Bestuursverkiezingen 
Op 16 november was de Algemene Ledenvergadering van de v.v. Stedum. Onder 
ruime belangstelling (ca. 40 mensen) kon voorzitter Pieter Hovius trots meedelen 
dat het bestuur in geslaagd was om een viertal nieuwe bestuursleden voor te dra-
gen voor het bestuur. Aangezien de vergadering unaniem en onder applaus in-
stemde met de voorgedragen kandidaten bestaat het bestuur van de v.v. Stedum 
met ingang van heden uit de volgende personen:Voorzitter: Pieter Berend Sla-
ger; Secretaris: Arend Koenes; Penningmeester: Renate Valkema; Algemeen 
bestuursleden: Wim van Zanten, Siebrand Dijkema (jeugdvoorzitter), Pieter Ho-
vius, Andre Swieringa. 
 

Het (nieuwe) bestuur staat voor een aantal belangrijke uitdagingen, zoals het re-
noveren/vernieuwen van het trainingsveld en het gemeentelijke saneringsplan 
(wat gaat dit betekenen voor de vereniging?). Ook wil de v.v. Stedum graag een 
vereniging zijn waar iedereen uit het dorp zich thuis voelt en waar men graag 
komt als voetballer, vrijwilliger, toeschouwer en dorpsgenoot. 
  

Voetballers gezocht (F-jes in bijzonder) 
Zoals bovenstaand aangegeven 
heeft de v.v. Stedum momenteel 5 
jeugdteams. Het gaat hierbij om 20 
F-jes, 9 E-tjes, 13 C-ers en 14 B-ers. 
Alhoewel voor ieder team extra spe-
lers welkom zijn, zijn we met name 
op zoek naar een aantal 6, 7 en 8 
jarige ‘talentjes’. Dit omdat we nu 
met twee f-teams (7-tallen) deelne-
men aan de competitie en na de win-
terstop (maart 2011) graag naar een 
derde f-team willen. Hiervoor hebben 
we ongeveer 4 a 5 nieuwe spelertjes nodig.  
Je hoeft niet direct lid te worden, want je mag een aantal weken gratis meedoen 
aan de trainingen om te kijken of je het leuk vind. We trainen op de woensdag-
middag om 5 uur op het hoofdveld (en vanaf december in de zaal). Mocht je eens 
langs willen komen of meer willen weten, bel dan even met Arend Koenes (coör-
dinator f-pupillen) op  06 21 52 27 66. Het is echt hartstikke leuk en gezellig bij de 
f-jes, vraag het anders maar eens aan je vriendje of vriendinnetje die al bij de v.v. 
Stedum voetbalt. Natuurlijk zijn we ook voor de andere jeugd- en seniorenelftallen 
altijd op zoek naar nieuwe leden.   
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Website 
Met dank aan de gebroeders Dijkema (Siebrand en Jaap) beschikt de v.v. Stedum 
sinds oktober over een geheel nieuwe website www.vvstedum.com . Op de site 
kun je alle actuele informatie over de v.v. Stedum, zoals het wedstrijdprogramma- 
en verslagen, de teams en de nieuwtjes, vinden. Dat de nieuwe website een schot 
in de roos is blijkt wel uit de vele bezoekers (soms 120 per dag) die de site sinds 
enkele weken trekt. Dus het bezoeken van de site is zeker de moeite waard. 
Mocht u informatie op de site missen of van mening zijn dat het nog beter kan 
neem dan even contact op met Siebrand Dijkema. 
 

Tenslotte 
Mocht je suggesties, ideeën of vragen hebben over de v.v. Stedum laat ons dit 
dan even weten. Namens het bestuur van de v.v. Stedum 
 

Pieter Berend Slager en Arend Koenes 
 

 

Wintertennisles, kinderen van 6 tot en met 12 jaar 
 

Voor wie het tennissen tijdens de verenigingenmarkt op woensdagmiddag  17 no-
vember   leuk vond: er is nog plaats in de wintertennisles groepen! In de lessen 
wordt getennist, maar ook lekker veel gerend en worden er allerlei andere bal- en 
tik spelletjes gedaan. Dinsdagmiddag 16.15 tot 17.00 uur voor kinderen van 6 tot 
en met 8 jaar, en van 17.00 tot 17.45 uur voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. 
Informatie en aanmelding bij Janneke Aué, 550915 of janneke@lighthunter.com 
 

Janneke Aué 
 

 

Sportdorpbord onthult nieuwe sportcommunity 
 

Op maandag 29 november wordt in Sportdorp Stedum de nieuwe sportcommunity 
‘Ons Sportdorp’ gelanceerd. Deze lancering wordt beklonken met een feestelijke 
onthulling van een Sportdorpbord, waarop het adres van de sportcommunity-
website vermeld staat. Wethouders Prins en Hartman- Togtema van gemeente 
Loppersum verrichten de onthulling, begeleid door een ballonnenactie van basis-
schoolleerlingen van groep 7 en 8 uit Stedum. 
 

De onthulling van het Sportdorpbord luidt een nieuwe fase van het project Sport-
dorp in. De lokale sportcommunity moet er in Stedum voor zorgen dat Sportdorp 
ook doordraait na de projectfase en structureel onderdeel blijft van de breedte-
sport. De website www.sportdorpstedum.nl is ingericht om inwoners en sportaan-
bieders dichter bij elkaar te brengen en ze één op één te laten communiceren 
over sportbehoefte, sportbeleving en sportdeelname. 
 

Programma onthulling 
Op maandag 29 november gaan Sportdorpmanagers van Huis voor de Sport 
Groningen om 11.00 uur gezamenlijk met de wethouders op bezoek bij basis-
school De Crangeborg, groep 7 en 8 van basisschool de Bongerd zullen daar ook 
aanwezig zijn. De leerlingen krijgen een korte presentatie over de nieuwe website 
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en de wethouders zullen zich als eerste leden aanmelden voor de sportcommuni-
ty. Daarna mogen leerlingen hun sportdroom op een kaartje schrijven die ze met 
een ballon de lucht in laten gaan. De eigenaar van het kaartje dat het meest ver 
komt en wordt teruggestuurd zal zijn sportdroom in vervulling zien gaan. De ont-
hulling van het Sportdorpbord is om 11.30 uur naast CBS de Crangeborg aan de 
Bedumerweg 33. De onthulling wordt verricht door de wethouders en leerlingen 
van de basisscholen. 
 

Sportdorp 
Project Sportdorp loopt al sinds 2008 en levert een succesvolle bijdrage aan de 
diversiteit van het sportaanbod. Het project heeft er voor gezorgd dat sport voor 
meerdere doelgroepen toegankelijk is geworden. Sportdorp is een samenwer-
kingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een dorpskern 
om inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten sporten rondom 
een centrumplek als trefpunt sport.  
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

In het hier voorgaande nummer van 'De Stedumer' heb ik met u afgesproken, dat 
u nu het verslag krijgt van de prijsuitreiking van de Zomeravondcompetitie 2010 
met de einduitslag daarvan. Aan het eind van deze bijdrage kijken wij ook nog 
even naar de knappe resultaten, behaald door een paar dorpsgenoten, jonge 
mannen, die met succes de laatste tijd op roofvis vissen. Daarnaast zal ik u ook 
de lengtes van een aantal gevangen snoeken vertellen, die kortgeleden door an-
dere vissers in deze regio gevangen zijn. Grote roofvissen die tot de verbeelding 
spreken. 
 

Op 7 juli 2010, in ons clubhuis 't Oude Raedthuys' in de Hoofdstraat, werd de 
prijsuitreiking gehouden van de Zomeravondcompetitie 2010. Het begon die 
avond om tien uur. Aanwezig waren de heren: Corné Reker, Bernhard Hofman, 
Johan de Jonge, Dries Ameling en het bestuur, de heren Eldert Ameling, Tjeerd 
Burgstra en Jan Jaap Kalisvaart. 
 

Met een praatje en een grapje overhandigde penningmeester J. J. Kalisvaart de 
aanwezige deelnemers van de competitie hun gewonnen vleesprijzen. Mooie 
vleesprijzen waar dan ook iedereen content mee was, sympathiek geregeld door 
mevrouw Noorbergen en de heer Kalisvaart, waarvoor onze dank! 
Hierna ontvingen de kampioenen hun eremetaal. Deze bekers waren aangeboden 
en kosteloos gegraveerd door Firma De Haan uit Loppersum. U begrijpt wel dat 
wij daar weer bijzonder blij mee waren. De lezers, die deze stukjes vaker lezen, 
weten dat wij ons ook eerdere jaren mochten verheugen met schenkingen van 
eremetaal van dezelfde Firma De Haan! Nogmaals hartelijke dank! 
Terwijl de heer Kalisvaart op een aangename en humoristische wijze de bekers 
overhandigde, werd er even stilgestaan bij de mooie einduitslag die Bernhard 
Hofman onze 'Algemeen Kampioen' van dit jaar maakte. Geheel in stijl antwoord-
de onze kampioen hierop, dat de competitie van dit jaar hem goed bevallen 
was...! In het gezellige gesprek dat hierop volgde vertelde de secretaris ad interim 

Tjeerd Burgstra hoe hij jaren geleden eens buitengewoon goed gevangen had en 
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genoodzaakt was om vele, vele kilometers met de gevangen vis op de schouders 
naar het centrale punt te sjouwen. Hierop grapte de heer Kalisvaart dat men nu 
wel dichtbij de auto bleef zitten waarin de weegschaal al klaarstond. Het voordeel 
hiervan is ook dat de vis uit het leefnet onmiddellijk gewogen kan worden en 
daarna zonder schade weer in het water teruggezet kan worden. 
"Frappant is het wel," antwoordde de heer Hofman, "dat met hetzelfde aas, op de-
zelfde plek en een week later, diezelfde brasems het af laten weten." 
Om ongeveer elf uur kwam er dan een eind aan een geslaagde prijsuitreiking en 
wenste de penningmeester namens het bestuur een ieder wel thuis en tot ziens. 
 

De Einduitslag, oftewel de vijf beste resultaten van elke deelnemer, over alle Zomeravondwed-
strijden 2010, waarvan de uitslagen al eerder in de Stedumer hebben gestaan: 1e Bernhard 
Hofman: 30 vissen, 23420 gram, 498,4 punten Algemeen Kampioen. 2e Dries Ameling: 21, 
1900, 59,0 Aantal Kampioen. 3e Johan de Jonge: 19, 1840, 55,8. 4e Wim Boxem: 8, 1890, 45,8 
Zwaar Gewicht Kampioen. 5e Corné Reker: 4, 1220, 28,4. 6e Jan Jaap Kalisvaart: 3, 240, 7,8. 
 

Roofvis 
Van de heer Duurt Dijkman uit Winneweer hoorde ik onlangs dat er in Uithuizen 
een snoek van 124 cm gevangen is en een snoek van 117 cm! Dat zijn roofvissen 
die tot de verbeelding spreken! Maar ook in het Damsterdiep bij Winneweer  

 
Dries Ameling (19 jr.) ving dit jaar al tussen de vijftien en twintig snoeken. De 
langste hiervan was precies één meter en staat op de foto!
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werden kortgeleden twee grote snoeken gevangen. De één was 103 cm en de 
ander 105!  Flinke roofvissen dicht bij huis. 
 

Ook in ons dorp vissen een aantal jongemannen op roofvis. Zo hoorde ik van 
Bernhard Valkema dat hij al een tien tot vijftien snoeken gevangen heeft. Bern-
hard (25 jr.) vangt de snoek en laat de vis meteen weer zwemmen. Het is fijn te 
weten dat je dezelfde vis, misschien later een stuk groter, opnieuw kunt vangen. 
Min of meer hopende dat de snoek niet mee wordt genomen door de concurren-
tie. 
 

 
 
Roy Mulder (19 jr.) van de Bedumerweg, heeft ook met regelmaat succes. Zijn 
snoek van bijna een meter kunt u op de foto zien. Wie deze foto's bestudeert her-
kent misschien de visplek. Zelf wilden de vissers hun visplek even voor zich hou-
den. Juist omdat zij hopen hun vissen in de toekomst nog eens weer aan de haak 
te slaan. 
 

Heeft uzelf ook een mooie roofvis gevangen en vindt u het leuk dat er in dit blad 
wat over verteld wordt, neem dan hierover contact met mij op. Dan neem ik dat 
graag mee in een volgende bijdrage! 
 

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) 

 
28 november  Dansles om 19.30 uur in het sportgebouw  

 
29 november Passage, Mw. Annema-Kalsbeek. Onderwerp: Zuid Afrika. Her-

vormd Centrum om 19.45 uur. 
  
29 november  De onthulling van het Sportdorpbord 
 
 2 december  Steunstee van 14.00 uur- 16.00 uur in het Hervormd Centrum 

Sinterklaas snoep maken.  
 
11 december  Wie zwemt het verst onder water? Zie deze Stedumer 
 
16 december Kerstbroodmaaltijd en samenzang in Hervormd Centrum. Aan-

vang 17.00 uur. Kosten 5 euro. Vrouwenraad Stedum. 
 
16 december  Lopend Kerstfeest, om 18.30 uur vanaf de Crangeborg 
 
18 december Tweede natuurwerkdag  
 
20 december     Kerst, met Hervormde vrouwen vereniging en Passage in Her-

vormd Centrum om 19.45 
 

1 januari Nieuwjaarsfeest in sportgebouw aan de Bedumerweg van 1.00  
tot 5.00 uur 

 
 
 
Let op! In verband met de kerstdagen is de deadline van de volgende Stedumer 
al op woensdag 10 december. 
 

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.  
 
In verband met de kerstdagen verschijnt de volgende keer De Stedumer al op vrijdag 17 de-
cember. Kopij inleveren bij de redactie voor woensdag 10 december. 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 
 

 

 


