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Goed idee! Dorpsbrainstorm Stedum 
 

 

Met zo’n 30 personen, jong en oud, is er op vrijdagavond 27 augustus gebrain-
stormd. Op initiatief van Dorpsbelangen en onder leiding van Jeroen namens het 
Oranjefonds en Douwe Egberts. Alle Stedumers waren uitgenodigd. De brain-
storm was gericht op het bedenken van een goed idee voor de Burendag op 25 
september. Iedereen kwam met zijn of haar beste idee voor Stedum. Dit leverde 
meer dan dertig ideeën op, variërend van een fruithof tot livemuziek met bands. 
Na een stemronde stak het idee om een ontmoetingsplek te realiseren met kop en 
schouders boven de rest uit.  
  

Een werkgroep is met dit idee aan de slag gegaan. Alle Stedumers worden uitge-
nodigd om op Burendag 25 september om 11.00 uur naar de haven te komen 
voor een gezellige bijeenkomst. Dan worden de plannen gepresenteerd. Houd 
www.stedum.com in de gaten voor actuele informatie over de bijeenkomst. 
  

Lorette Verment 
voorzitter dorpsbelangen 
 

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 Talo Tamminga (foto: Janna Bathoorn) Hij bezit een privémuseum op 
zolder. Eldert Ameling praat met hem. 
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Erwin de Vries in Stedum op 6 november 2010 
 

Voor de tweede keer organiseert de Activiteitencommissie van Dorpsbelangen 
Stedum een optreden van Erwin de Vries. De kenners zullen niet aarzelen direct 
te reserveren, want Erwin staat garant voor een avond Groninger zangkunst eer-
ste klas. Met Bruno op keyboard wordt het optreden muzikaal perfect onder-
steund. De teksten van Erwin zijn de moeite van het beluisteren zeer waard, en 
omdat er ook geluisterd moet kunnen worden is de toegang beperkt tot 100 plaat-
sen.  
U kunt reserveren op activiteiten@stedum.com, het nieuwe e-mail adres van de 
Activiteitencommissie van Dorpsbelangen. Kosten 10 euro, inclusief koffie en 
koek. Plaats van optreden is het Hervormd Centrum. De Activiteitencommissie 
heeft Erwin de Vries ook beluisterd in Roodeschool en Zandeweer, maar eerlijk is 
eerlijk, de sfeer in Stedum was top. 
 
Gereserveerde kaarten graag ophalen op donderdag 28 oktober, tussen 19 en 20 
uur, bij Karen Hemmen op Hoofdstraat 18. Als dit niet past, kunt u ook de kaarten 
tot een half uur voor aanvang aan de zaal afhalen, of in overleg met Karen (tel 
550920) iets anders afspreken. We willen het risico niet lopen dat deze felbegeer-
de plaatsen overblijven, vandaar dat vanaf 20 uur niet opgehaalde kaarten ver-
kocht kunnen worden. Het optreden start om 20.30, de zaal is geopend vanaf 
19.30 uur. Dit mag u niet missen! 
 

Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 

 

Uit in je eigen gemeente 
 

Met alle evenementen op 11 september in deze regio was het logisch om op zo’n 
mooie zaterdag in je eigen gemeente iets te ondernemen. Veel mensen wandel-
den, fietsten of waren per auto op pad om in containers en monumenten te kijken. 
De activiteitencommissie van Dorpsbelangen Stedum heeft hier samen met 
Dorpsbelangen en dorpshuizen van ’t Zandt, Wirdum, Garrelsweer, Oosterwijt-
werd, Zeerijp en de VVV’s van Loppersum en Middelstum dankbaar gebruik van 
gemaakt, door een gemeentefietstocht te organiseren. Ook de andere dorpen 
werkten mee, in de vorm van een stempelpost op een (Kunst)monumentlocatie. 
Naar schatting 100 fietsers hebben (een deel van) deze gemeentefietstocht afge-
legd, de grootste deelname (45) kwam uit Stedum. De gemeente Loppersum had 
hiermee ook de primeur van het eerste knooppuntennetwerk in de provincie, en 
dat beviel de deelnemers uitstekend. Zelf kiezen hoe lang je de route maakt en 
langs welke dorpen bleek een schot in de roos. Met het overzicht van activiteiten 
in de dorpen van de gemeente Loppersum kon iedere deelnemer zelf zijn of haar 
traject bepalen. Georg Dekkinga heeft de oorspronkelijke tocht van Eilko Wierse-
ma in stukjes geknipt, en dat bleek te werken. Zo was de tocht ook voor kinderen 
te doen. Zij kregen bij 4 stempels een presentje. 
 

Hiermee koos de activiteitencommissie op voorstel van routeman Eilko Wiersema 
een heel andere opzet dan de fietsavondvierdaagse. In beide gevallen is het weer 
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een belangrijke factor voor de aantallen deelnemers. Met zon en harde wind wa-
ren dat er ruim 100 deze keer, en daarmee waren we zeker tevreden. Voor herha-
ling vatbaar, was de conclusie. De activiteitencommissie hoort graag van u wat we 
een volgende keer zouden moeten doen. We zinnen ook op een plan om volgend 
jaar een tocht in Ost-Friesland uit te zetten. Met de boot ’s morgens over van 
Delfzijl naar Knock, en dan langs het water de overkant verkennen. Laat ons eens 
horen of u dat ook wat lijkt. Mocht u de Fietsavondvierdaagse missen, dan horen 
we dat ook graag. Zo langzamerhand is er een schat aan routes, en het een hoeft 
het ander ook niet uit te sluiten. 
 

Lies Oldenhof 
 

 

Zonnebloemenjungle en kilo’s pompoen in Stedum 
 

 
Pompoenen op het biljart met daarachter (links) Tomas Reker (3e), naast hem Jan Timmer (2e) 
Irina Tillema en de vier winnaars (zie volgende pagina) 
 

Met alle regen zonnebloemen en pompoenen kweken viel dit jaar niet mee. Toch 
zijn er ook weer nieuwe succesvolle kwekers opgestaan. Leeftijd en ervaring doen 
er niet toe, zo blijkt, want in een achtertuin aan de Triezenbergstraat zijn 4 kwe-
kers opgestaan die er met de prijs vandoor gaan dit jaar. Hun zonnebloem is tot 
3.94 m uitgegroeid. Er stonden er nog meer, maar omdat de activiteitencommissie 
per locatie maar één meting doet als er geen naambordje bij staat, moet de prijs 
worden gedeeld. Dat is gelukkig met een rollade of een worst ook geen probleem. 
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Irene Tillema heeft goede grond gevonden achter het huis van opa Menne, en zij 
heeft de tweede prijs, met haar bloem van 3.40 meter. De derde prijs is voor trou-
we kweker Jeroen Bodde. Zijn bloem bloeide al vroeg, en dan ben je in het na-
deel, want dan groeit de plant niet meer. Hij haalde met zijn goede zorgen wel  
2.76 meter. Eén deelnemer is gediskwalificeerd. Hij had een gedroogde bloem 
achter zijn schuur geplaatst. Omdat de wortels los van de grond waren is niet dui-
delijk dat deze bloem daar gegroeid is. De jury moet wel streng zijn voor wat be-
treft het kunnen identificeren van de kweker. Zo bleken er ook rode zonnebloe-
men mee te doen. De activiteitencommissie weet echter zeker dat dat zaad niet 
door hen is verstrekt. Alle hulpmiddelen op het gebied van mest en water wel zijn 
toegestaan. 

Ook met de pompoenen was het 
spannend. Op 18 september was 
hiervan de prijsuitreiking in het ca-
fé. Jan van Dijken, Evert Bruinius, 
Albert Hofman en Bernard Ausema 
hebben in de achtertuin van Jan 
tien dikke pompoenen gekweekt. Je 
kunt er voor heel Stedum wel soep 
van maken. Ook hier geldt één prijs 
per locatie, en dus zijn er ook nog 
andere prijswinnaars. Volgend jaar 
weer, want zo wordt het wel span-
nend.  

De tien pompoenen van de winnaars 
 

 

 
 

Lies Oldenhof overhan-
digt de eerste prijs aan 
(v.l.nr.): Bernard Ause-
ma, Albert Hofman, Jan 
van Dijken, Evert Bruini-
us (blauwe bodywarmer) 
voor een pompoen van 
43,5 kg. 
 
Jan Timmer werd 2e met 
een pompoen van 38,5 
kg (rookworst) en Tomas 
Reker werd 3e met 31,5 
kg (2 droge worsten). 
 

 
 
 

 
Lies Oldenhof 
 



 6

Nieuws vanuit CBS de Crangeborg 
 

We zijn al weer een paar weken na de zomervakantie aan de slag, dus we willen 
u even weer op de hoogte brengen van wat er allemaal staat te gebeuren bij ons 
op school! 
Op donderdag 23 september staat onze “Crangeborgdag” weer op het program-
ma. Het ene jaar gaan de groepen 1 tot en met 6 op schoolreis en groep 7 en 8 
op kamp, het jaar erop houden we een “Crangeborgdag” voor de hele school. Een 
gezellige dag waar jong en oud samen activiteiten onderneemt. Dit jaar is het 
thema “Daar zit muziek in!”. We beginnen deze dag met het hijsen van onze 
(nieuwe) schoolvlag (ontworpen door Jasper Tillema) en het zingen van ons 
Crangeborglied. Daarna vinden er verschillende activiteiten plaats rond het thema 
muziek. ’s Middags zullen we een voorstelling geven aan de ouders. 
Van 6 tot en met 16 oktober vindt weer de landelijke Kinderboekenweek plaats, 
met dit jaar als thema: De Grote TekenTentoonsteling (beeldtaal in kinderboeken). 
Hier gaan we natuurlijk aandacht aan schenken en ook kunnen we vertellen dat 
we dit jaar een illustrator in de onderbouw en een schrijver in de bovenbouw mo-
gen ontvangen! Daar zijn we heel trots op! 
De resultaten van de kinderboekenweek zijn te bewonderen tijdens ons kijkuurtje 
op donderdag 14 oktober van 16.30u-17.30u. Iedereen is van harte welkom! 
 

Harriët Wals 
www.cbscrangeborg.nl 
 

 

Stedum gaat weer dansen 
 

Stedum gaat weer dansen, tenminste als het aan ons ligt, en daar nodigen wij jul-
lie graag voor uit. 
 

Vele Stedumers hebben eind april van dit jaar tijdens de feestavond Stedum-
Stedum- het resultaat gezien van de voorgaande danscursus.  
De show met de paso-doble en de cha-cha met passie uitgevoerd door dorpsge-
noten en natuurlijk niet te vergeten de dansshow door de "profs" van dansschool 
Randoe. 
 

Er is een nieuwe kans om dansen te leren en wees nou eerlijk, wie wil dat 
niet ! De nieuwe cursus begint in oktober (streven is te starten in de week van 17 
oktober) en heeft een andere opzet dan de vorige cursus.  
Nu met verschillende  dansen, zoals de; quickstep, Engelse wals, latin (cha-cha, 
rumba en Jive) en oude dansen, zoals; valeta, ijspolka, etc. Dus voor elk wat wils. 
Danservaring is niet nodig, we beginnen bij het begin in een laag tempo zodat 
iedereen mee kan komen en wie weet waar het eindigt! 
Misschien –bij een gelegenheid-  een show van oude dansen opvoeren ? 
 
Je kunt de cursus ook doen als opfriscursus als je al een beetje kunt dansen. 
Tijdens de les is er een pauze om even op adem te komen of om nog even lekker  
te dansen of te oefenen.. Kortom een prachtig programma onder leiding van een 
dansleraar.
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Ook zal er regelmatig een vrije oefenavond zijn om het geleerde nog even extra te 
oefenen en natuurlijk voor de gezelligheid. Want dansen doe je natuurlijk ook voor  
de gezelligheid !  
 
De cursus is bedoeld voor Stemers van alle leeftijden. De locatie is de sporthal of 
de bovenzaal van het café, dit is mede afhankelijk van wat er beschikbaar is op de 
voorkeursavond. Om de twee weken is er les, in totaal 8 lessen. Ook als je geen 
partner hebt is ballroom aanleren mogelijk. In de afgelopen cursus waren er enke-
le dames bereid de herenrol aan te leren, waardoor niemand langs de kant hoefde 
te staan.Dus geef je op, het liefst voor 1 oktober door; de bon in de brievenbus te 
gooien op een van onderstaande adressen, anders per e-mail of per telefoon. 
De te verwachten kosten voor 8 lessen zijn ongeveer 75 euro /per persoon voor 
de les, inclusief zaalhuur en koffie. 
 
Jaap Haaijer, Stationsweg 8, (0596) 55 14 96 
Lies Oldenhof, Weersterweg 12, lies.oldenhof@perivert.nl 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Single    
Voornaam  : 
Achternaam : 
Leeftijd  : 
Tel. / e-mail : 
 
Paar    
Voornaam  : 
Achternaam : 
Leeftijd  : 
Tel. / e-mail : 
 
Voornaam  : 
Achternaam : 
Leeftijd  : 
Tel. / e-mail : 
 
Voorkeur avond  : zo  ma  di  wo  do  
Danservaring  :   
Voorkeur voor dans :  ballroom/latin/oude dansen/maakt-niet-uit 
Voorkeur lokatie  : café/sporthal  
Tips/suggesties : 
 
 
Het liefst dit strookje zo spoedig mogelijk zodat wij de betreffende dansschool 
kunnen vastleggen. Wie het wordt hangt af van de gekozen avond.  
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Talo Tamminga uit de Molenstraat 
 

Stedum is een bijzonder dorp. Je hoort 
het vaak en men ondervindt het ook. Er 
wonen veel mensen met uiteenlopende 
beroepen en interessante hobby's. 
Als in dit geval mevrouw Gina Tam-
minga niet naar de Stedumer had ge-
maild, hadden wij u het volgende ver-
haal niet kunnen vertellen. Om het blad 
de Stedumer aan een goed idee te 
helpen nam zij contact op met de re-
dactie, want..... 
 

Op 26 augustus, 's avonds om half 
acht, bel ik aan de achterdeur van de 
Molenstraat, huisnummer 8. Op dat 
adres woont het echtpaar Talo en Gina 
Tamminga. In hun keuken met uitzicht 
op de Stedumer kerktoren, die op dit 
moment volledig in de steigers staat, 
praat ik met Talo Tamminga. Over en-

kele dagen, op 31 augustus, woont het echtpaar 31 jaar in Stedum en zijn zij 31 
jaar getrouwd. In hun keuken staan en hangen een boel portretten, leuke gezelli-
ge familiefoto's. 
 

En als ik u nu vertel wat mij hier brengt, ben ik nieuwsgierig naar uw reactie. 
Want, wie had er gedacht dat er hier op de zolder een privé museum is gehuis-
vest? Daar heeft Tamminga zijn oorlogsmuseum 1940-1945, met als blikvanger 
twee grote poppen in uniform en met volledige uitrustingsstukken.  
 

Voordat wij een kijkje gaan nemen, vertelt Talo over zijn hobby. Hij is buitenge-
woon geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Daarbij gaat het hem niet uit-
sluitend om materiële zaken, maar ook om de verhalen uit die tijd uit de regio. Hij 
leest daarover in zijn boeken en praat daarover met hen die het hebben meege-
maakt. 
 

"Het zit in mijn familie," vertelt Tamminga, "mijn vader en oom die praatten ook 
altijd over de Tweede Wereldoorlog. Zij vertelden over wat er hier in onze streek 
toen allemaal gebeurd is." Talo is geboren in Wieringermeer en groeide op in La-
geland dichtbij Harkstede. "Daar in Harkstede heb ik wel tijdens het aardappels 
rooien munitie gevonden. Maar ook stukken plexiglas van bommenwerpers die 
hier over onze provincie naar Duitsland trokken. Die overvliegende vliegtuigen 
werden regelmatig beschoten. Achter de Hervormde kerk in Harkstede is een 
Amerikaanse bommenwerper neergestort. Dat was op 11 december 1943. Het 
was het Duitse afweergeschut dat het vliegtuig neerhaalde. Eén van die beman-
ningsleden, die het overleefde, daar heeft mijn vader na de oorlog nog contact 
mee gehad." 
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Toch heeft Talo Tamminga zelf de oorlog niet meegemaakt. Hij is op 24 december 
1954 geboren. Hij laat foto's zien waarop zijn vader staat en waar ook een aantal 
poppen in uniform op te zien zijn. Zijn vader draagt op enkele foto's een baret van 
onze bevrijders. De man lijkt sprekend op een hoge militair, heeft het gezicht van 
een bevelhebber. 
 

Toen Talo van zijn oom uit Slochteren een originele gasmaskerbus kreeg en een 
Duitse patronentas, was zijn interesse in de Tweede Wereldoorlog gewekt. Net 
als de meeste mensen van zijn generatie kreeg Talo ook op school de nodige in-
formatie over de Wereldoorlog. "Omstreeks de bevrijding werd daar over gespro-
ken. Mijn eigen schoolmeester had zelf gevochten op de Grebbeberg." 
Vanaf zijn vijftiende jaar zit Tamminga in de bouw. Hij metselt en timmert. "Dat is 
inmiddels alweer 40 jaar," zegt hij. Zijn werkgever is aannemersbedrijf Roorda en 
Veldman uit Ten Post. 
 

"Mijn ervaring is dat er bij de bouw altijd veel te voorschijn is gekomen. Vooral in 
mijn beginjaren werden er veel dingen uit de oorlog gevonden." Zo vond hijzelf 
tijdens een verbouwing tussen dakbeschot en plafond een grote NSB-vlag. Het 
spijt hem nog altijd dat hij die heeft weggedaan. Zo'n vlag heb je niet één, twee, 
drie, weer in je verzameling. Een gevaarlijke vondst deed hij bij de afbraak van 
een boerderij: twee Duitse steelhandgranaten. Hij heeft er nu een paar houten re-
plica's van. Wat verzamelen betreft vindt Tamminga dat je keuzes moet maken. 
Anders blijf je aan het kopen en ruilen. Hij bezocht militaire ruilbeurzen die gericht 
waren op de Tweede Wereldoorlog. Ook één van zijn jongere broers had een ge-
weldige verzameling met spullen uit de periode 1940-1945. Toen deze broer 
trouwde heeft hij zijn collectie weggedaan. Enkele voorwerpen gingen naar Talo. 
Het echtpaar Tamminga heeft drie kinderen: Remko, Alida en Wim. Toen de kin-
deren groot waren en uit huis vertrokken, kwam er ruimte in de woning en kon Ta-
lo zijn verzameling uitbreiden. 
 

Hij laat mij zijn boeken over de Tweede Wereldoorlog zien, die in een slaapkamer 
staan. In meerdere boeken staat wat over onze provincie in die jaren van onder-
drukking. Dan gaan wij de trap op naar de bovenverdieping. Daar trekt Tamminga 
de trap naar de zolder uit het trapluik. Boven in het museum aangekomen staat 
een reusachtige pop in soldatenuniform ons op te wachten. Het is een gigant. Zijn 
hoofd raakt het plafond. Het Duitse uniform dat de pop aan heeft is indrukwek-
kend. En toch blijkt deze pop in uniform en met volledige uitrustingsstukken net zo 
groot te zijn als Tamminga zelf. Achter deze gigant staat een grote, maar vriende-
lijker pop. Deze draagt een Canadees uniform met volledige uitrustingsstukken. 
De pop heeft het uniform aan van het regiment van de Canadezen dat Stedum en 
omgeving heeft bevrijd, legt Tamminga uit. "De geweren die de poppen dragen 
zijn onschadelijk gemaakt." Op het Duitse uniform zijn een paar onderscheidingen 
gespeld. Eén ervan, aan een rood lint, is een Oostfront medaille. Op een plank 
tegen de achterwand van het museum liggen onder meer twee originele baretten. 
Op één ervan zit ook weer het embleem van het regiment dat ons dorp en omge-
ving heeft bevrijd. Daarnaast staat een Duitse officierspet. Als Talo één voor één 
de hoofddeksels opzet, merk je meteen wat voor autoritaire kracht er van de pet 
en de baretten uitgaat. Een ander tentoongesteld voorwerp is een Nederlandse 
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helm met voorop een brons plaatje met de Nederlandse Leeuw erop. Er valt een 
boel te zien: tabak, pakjes sigaretten, bonkaarten, nog volle verpakkingen voet-
poeder, zowel van de Duitsers als van de Canadezen. 
Dan laat Tamminga mij een kaart zien. "Kijk," zegt hij, "dit is een 'vrijstelling rij-
wielvordering'." Ik bekijk het document nauwkeurig. Terwijl de Duitsers overal alle 
fietsen in beslag namen, zijn er toch nog mensen geweest die hun rijwiel mochten 
behouden. "Dat heb ik gevonden in een bedstee," vertelt Tamminga verder, "ik 
mocht het van die mensen houden." Dan laat hij het persoonsbewijs zien van de-
zelfde boer uit Wittewierum en uit dezelfde bedstee. Er zit een verkleurde pasfoto 
op. Bij de verbouwing aan de boerderij vond Talo op dezelfde plek ook een geel-
koperen huls. Hij deed deze vondsten dertig jaar na de oorlog en mocht de vond-
sten zelf houden. Het persoonsbewijs en de vrijstelling bekijkend, alle twee zo 
tastbaar en daarnaast dichtbij Stedum gevonden, confronteren ons buitengewoon 
sterk met die tijd van onderdrukking. Tegelijkertijd realiseer je je dat deze oorlog 
alweer lang geleden afgelopen is. 
 

Als wij beneden in de keuken verder praten, vertelt Talo dat zijn zoon Wim, die 
ook in de bouw zit, oude kranten uit de oorlog heeft gevonden. Op één van de 
voorpagina's staat een foto van führer Adolf Hitler. De kranten kwamen te voor-
schijn bij een verbouwing in Hoogkerk. Zoon Wim werkt bij dezelfde baas als zijn 
vader. 
 

"Het zou mooi zijn, als er nog meer mensen mij wat uit de oorlog kunnen vertel-
len," vervolgt Talo Tamminga, "t liefst iets wat ik nog niet weet. Maar vooral hoop 
ik dat er nooit meer oorlog komt! De geschiedenis boeit mij wel, maar die tijd van 
1940-1945 moeten wij nooit meer hebben! Eigenlijk ben ik wel blij dat ik die ver-
schrikkelijke tijd zelf niet heb meegemaakt." 
 

Eldert Ameling  
 

 

Najaarsconcert voor iedereen 
 

Een tijdje heeft u niets meer van ons gehoord. Fijn, zo’n vakantietijd, maar niet 
goed voor onze mondspieren en vingervlugheid. Inmiddels zijn we dan ook al 
weer flink aan het oefenen, thuis en op de repetities. Want zaterdag 16 oktober 
geven we ons Najaarsconcert. Het is een gratis concert in de Sporthal en be-
stemd voor het hele dorp. Zoals altijd spelen we een afwisselend programma, leuk 
voor oud en jong. Zo staan er behalve ontroerende en meeslepende stukken bij-
voorbeeld ook muziek met titels als ‘Pocahontas’ en ‘Harry Potter’ op de muziek-
standaard. We beginnen om 20.00 uur. U zal er vele dorpsgenoten ontmoeten en 
een glaasje met hen kunnen drinken. Het is altijd gezellig. 
Het Najaarsconcert is overigens de aanloop voor een spannende gebeurtenis: Dit 
jaar doen we weer eens mee aan een concours, op 6 november in Drachten. Voor 
zo’n concours schrijven zich fanfare- en harmonieorkesten en brassbands in. Hun 
optredens worden beoordeeld door een professionele jury. Een serieuze aangele-
genheid dus. Temeer omdat Jehova Nissi op redelijk hoog niveau speelt en we 
niet willen degraderen. Het wordt voor het orkest – voor het eerst deze keer met 
dirigent Jan Werkman – vast een groot avontuur.  
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De kleinere avonturen hebben we net achter de rug: in ‘t Zandt speelden we een 
erenade voor Bram van Wijk – één van onze bassen – die zijn naam eer aandeed 
en 50 werd, in Westeremden speelden we, tijdens het dorpsfeest op 11 septem-
ber, heerlijk in het zonnetje op het plein en onlangs liepen we met onze supergro-
te bolchrysanten door het dorp. Dat dorp kocht gul en maakte onze actie tot een 
succes. Hartelijk dank! En datzelfde dorp hopen we op 16 oktober met muzikale 
munt terug te kunnen betalen. 
 
Fenneke Colstee 
Muziekvereniging Jehova Nissi 
 

 

Uit de raad  
 

Ik keek uit nieuwsgierigheid nog eens even op de websites van onze politieke par-
tijen in de raad. Had ik niet moeten doen, want de verkiezingstijd ligt dan wel erg 
duidelijk ver achter ons. Dat is in de vergaderingen ook te merken. Het gaat re-
gelmatig over de eigen achtertuin, terwijl er juist onderwerpen van algemeen be-
lang zijn, waarover onze mening nodig zou moeten zijn. Met alle losse vragen du-
ren de vergaderingen tegenwoordig wel erg lang. Maar gelukkig zijn we twee keer 
op cursus geweest en bleek niemand tevreden over het verloop van de vergade-
ringen. Hoewel ik denk dat het vooral aan onze eigen discipline ligt, hebben we 
besloten om de vergaderwijze ook onder de loep te nemen. Een goede zaak, wil-
len we nog mensen op de publieke tribune houden. Aan de onderwerpen lag het 
niet, en bij een van de agendapunten van 30-8 wil ik deze keer even stilstaan.  
 
Peuterspeelzaal 
In Stedum kennen we een lange historie van peuterspeelzaalwerk. Het vlinderhof-
je luidde de mooie naam aan het Klokkenpad. Nu ik geen peuters meer heb, moet 
ik bekennen dat ik niet weet of die naam met de verhuizing ook mee is gegaan. In 
principe wel, want hoewel de huisvesting in obs de Bongerd is, is de peuterspeel-
zaal een zelfstandig iets, vallend onder een peuterspeelzaalbestuur in onze ge-
meente. Dit bestuur bestaat uit vrijwilligers, die de afgelopen jaren met de leiding 
hard hebben gewerkt aan professionalisering van de opvang. Peuterspeelzaal-
werk is de eerste kennismaking met onderwijs geworden, en peuters worden ook 
al op hun ontwikkeling geobserveerd. Dat is het eerste keerpunt, reden ook om de 
huisvesting richting de scholen te laten gaan.  
 
Het tweede keerpunt komt er ook aan, want met die professionalisering blijkt het 
peuterspeelzaalwerk structureel meer geld nodig te hebben. Op de agenda van 
de raad stond dit alles niet. Aan ons werd gevraagd om incidenteel meer geld ter 
beschikking te stellen voor een interne begeleider die peuters met achterstand 
kan helpen. Dat was vroeger niet aan de orde. Destijds heette de kleuterschool 
nog de bewaarschool, en als de kinderen heel druk waren kon je ze kalm houden 
met een prop watten met brandewijn. Maar dat laatste heb ik ook alleen maar van 
horen zeggen. 
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Peuterspeelzalen, basisscholen en kinderopvang moeten naar elkaar toe groeien. 
Dat betekent een combinatie van commerciële en publieke instellingen. In Lop-
persum is Kids2be actief, en in de gemeenten om ons heen. Overigens hebben 
we ook in Stedum een professioneel kinderopvangbedrijf, een mooie voorziening 
voor zo’n klein dorp. Als kinderen naar Kids2b gaan, is peuterspeelzaalbezoek 
niet meer aan de orde. Dat geldt in Stedum niet. Maar ook Kids2b moet aan de 
eisen voldoen. Het peuterspeelzaalbezoek zal in de dorpen om ons heen afne-
men, alleen al vanwege terugloop van het kindertal. Als peuterspeelzalen ook 
leertaken moeten doen, en daardoor meer geld zouden moeten krijgen, zal het 
moeilijk worden zelfstandig te blijven. Tegenwoordig is alles al gauw te klein. Dat 
kan een overgang naar commerciële kinderopvang betekenen. Commercieel hoeft 
ook niet slecht te zijn, maar een mijlpaal is het wel. Tenzij de bezuinigingsplannen 
op kinderopvang betekenen dat het gebruik sterk terug zal lopen, zullen de tijden 
veranderen, en het gebruik van het Klokkenpadgebouw met zandbak en speel-
plaatsje ligt voorgoed achter ons. Dit stukje zal uiteindelijk wel met nostalgie te 
maken hebben. U wilt dat mij wel vergeven voor deze keer. 
 
Lies Oldenhof 
 

 

NBvP, Vrouwen van Nu 
 

Dinsdagmorgen 2 november 2010, van 9.00 tot 11.30 uur bent u van harte wel-
kom in “ons Dorpshuis” te Westeremden. Vrouwen van Nu, afdeling Stedum or-
ganiseert dan een inloopochtend voor een ieder die op een ontspannen en gezel-
lige manier wil kennismaken met onze vereniging. De leden van onze afdeling 
wonen in Stedum, Garsthuizen en Westeremden en komen acht keer per seizoen 
een avond bij elkaar in de diverse dorpshuizen. Het aangeboden programma is 
heel divers; getracht wordt om voor elk wat wils te organiseren. Ontmoeting, lering 
en vermaak staan bij ons hoog in het vaandel. 
 

Graag bieden wij u geheel vrijblijvend, onder het genot van een kopje lekkere kof-
fie met koek, de gelegenheid om eens nader kennis met ons te maken. U krijgt 
een kijkje in de keuken van de verschillende commissies: de leeskring, de quilt-
groep, de fietsclub, de agrarische-woon- en activiteiten commissie. 
 
Van tijd tot tijd hebben wij ook een “doebijeenkomst”. Dan kan een ieder haar cre-
atief talent tentoonspreiden of ontplooien, het is maar hoe u het wilt noemen, ge-
nieten en lachen is het in ieder geval. Tijdens deze inloopochtend bent u zelf in de 
gelegenheid iets te maken, waarvan u lang plezier kunt hebben. Het resultaat van 
uw “doemorgen” bij ons kunt u zowel binnen als buiten neerzetten, overal zal het 
u toelachen! Lukken doet het altijd, daarvoor staan wij garant. Meedoen is gewel-
dig leuk, maar niet verplicht. Hopelijk bent u nieuwsgierig geworden en kunnen wij 
u dinsdag 2 november begroeten. 
 
Betty Weert (Stedum) en Rita Hoogstrate (Westeremden)  
Namens het bestuur 
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Nieuwe bewoners 
 

In deze rubriek worden nieuwe bewoners aan het dorp voorgesteld. Deze keer 
zijn het Pieter en Jolien Bode. 
 

 
 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum?  
Sinds 1 oktober 2009 
Waar zijn jullie geboren?  
Pieter in Alblasserdam, Jolien in Dordrecht. 
Wat doen jullie voor de kost?  
Pieter is tekenaar/ constructeur 
Wat is jullie favoriete bezigheid?  
Wielrennen, gedichten maken, met kunst bezig zijn. 
Wat is jullie favoriete vakantiebestemming?  
In Nederland op een camping. 
Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland?  
Boeken  en muziek luisteren. 
Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen?  
Door werkzaamheden. 
Hoeveel vrienden hebben jullie op Hyves?  
N.v.t. 
Wat zouden jullie doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint? Een huis en 
motor kopen. 
Welke vraag willen jullie aan de volgende nieuwe bewoners stellen? We 
wensen hen, dat ze met veel plezier hier mogen wonen. 
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Kunstmonument 2010 van start 

 

 
Vrijdagmiddag heeft Kees van Twist, directeur van het Groninger Museum de 
kunstmanifestatie Kunstmonument 2010 officieel geopend. 
In zijn openingstoespraak noemde hij het evenement, georganiseerd door de Cul-
turele Raad Middelstum, een overtuigende samenkomst van het oeroude land-
schap en kunst. Het werk van 38 beeldend kunstenaars, geïnspireerd op het 
landschap, wordt in oude zeecontainers tentoongesteld, verspreid in het gebied 
van de verdwenen rivier de Fivel. Van Twist maakte vanwege het theatrale effect 
een vergelijking met het Oerol-festival op Terschelling.  
 

Aan Kunstmonument doen ook 6 Stedumers mee: Miriam Geerts, Janna Bat-
hoorn, Maria Hoeksema, Jan Pitt, Rein Pol, Anja Vlaskamp 
 

De exposities zijn de komende weekenden tot en met 3 oktober nog te zien. Meer 
informatie: www.kunstmonument.nl 
 

Paul Rinket 
CRM / Kunstmonument 
 
 
 

WMO-bijeenkomst afgelast 
 

De WMO bijeenkomst die gepland stond op 5 oktober in het Hervormd Centrum 
gaat niet door. 

 

Francine Schrikkema in haar container in ’t Zandt. (Foto: Bob van Zalm) 
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sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp   

 

Internos stratenvolleybaltoernooi 2010 
 

Ook dit jaar wordt er weer een stratenvolleybaltoernooi georganiseerd, en wel van  
1 november t/m 5 november. Willen jullie meespelen, geef je dan op bij één van 
de onderstaande adressen. Graag zouden we zien dat er per straat één of meer-
dere teams mee spelen. 

 
Regels 
Een team mag uit  maximaal 10 personen  bestaan. Het in het veld staande team  MOET mini-
maal 2 dames bevatten, een team met 4 heren en 1 dame wordt niet toegestaan en heeft de 
wedstrijd  aldus verloren. Er mogen slechts twee NEVOBO-competitiespelers tegelijk spelen. 
Men mag tijdens het toernooi niet van team wisselen.  Men mag voor max. 1 team uitkomen. 
Ieder team, dat als eerste staat opgesteld zorgt voor een teller. Men mag tijdens het toernooi 
geen spelers toevoegen, zorg dus voor voldoende mensen. Kan men niet spelen op een avond, 
geef dit dan door bij de inschrijving, dan houden we hier  rekening mee tijdens de planning. Be-
spreek dit tevoren in je team, om latere problemen te voorkomen. 
Jeugd: Een team mag uit maximaal 6 personen bestaan. Er wordt met 4 spelers op een klein 
veld gespeeld. 
 

Inschrijfgeld:Het inschrijfgeld bedraagt voor deelnemers t/m 15 jaar  €1,50 en voor de overige 
spelers €2,50 en dient te worden afgedragen bij het inleveren van het inschrijfformulier. 
Dit toernooi wordt gesponsord door Rabobank Noord-Groningen 
 

Inschrijfformulier: 
Naam team: ……………………………………. 
Contactpersoon: ……………………………………. 
Adres: ……………………………………. 
Telefoon :……………………………………. 
 

NAAM  DEELNEMER  
1: …………………………………….                                          M/V 
2: ……………………………………..                                         M/V 
3: ……………………………………..                                         M/V 
4: ……………………………………..                                         M/V 
5: ……………………………………..                                         M/V 
6: ……………………………………..                                         M/V 
7: ……………………………………..                                         M/V 
8: ……………………………………..                                         M/V 
9: ……………………………………..                                         M/V 
10: ……………………………………..                                         M/V 
 
 

Inleveren van de formulieren voor 12 oktober bij: 
Janet Dijkstra, D. Triezenbergstraat 5, (55 18 93); Sikko Voorma, Bedumerweg 
56, (55 17 66); Catharina Reker, Ypeylaan 9, (55 19 36), e-mail: 
c_reker_smit@hotmail.com Wisselbekers inleveren bij inschrijving. Vrijwilligers 
voor de verkoop kunnen zich melden bij Janet, Sikko of Catharina. 
 

Catharina Reker 
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Ons Sportdorp, Jouw Sportdorp 
 

Project Sportdorp is een groot succes. In alle Sportdorpen wordt enthousiast ge-
werkt aan het opzetten van nieuw sportaanbod en inwoners zijn meer dan welwil-
lend om nieuwe sporten uit te proberen. Koepelorganisatie NOC*NSF volgt ons 
met grote interesse en heeft Sportdorp  de mogelijkheid geboden om het project 
een extra impuls te geven. Deze impuls bestaat uit ‘Ons Sportdorp’ en ‘SportI-
Dee’. ‘Ons Sportdorp’ is een eigen community website en ‘SportIDee’ is een per-
soonlijke pas waarmee je als inwoner gratis je leven lang lid wordt van jouw 
Sportdorp. De website zal dit najaar gezamenlijk met de SportIDee-pas worden 
gelanceerd in Stedum. 
 

De community website is bedoeld om de inwoners meer te betrekken bij Sport-
dorp. Inwoners kunnen aangeven welke sporten ze graag beoefenen en sportver-
enigingen kunnen het sportaanbod beter communiceren. De community kan voor 
haar leden ook zorgen dat het leuker en makkelijker wordt om te gaan sporten en 
vooral te blijven sporten. Zo kunnen leden van het Sportdorp zich via de website 
opgeven voor sportactiviteiten, via het online logboek op een leuke manier doelen 
stellen en hun sportbeoefening bijhouden. Daarnaast kunnen leden via de site 
meedoen aan uitdagende wedstrijden tegen dorpsgenoten en in het eigen Sport-
dorp een beweegmaatje zoeken. 

 

 

Sportdorp Stedum Basketball 
 

Als we dan zo’n sportdorp zijn dan moesten we ook maar eens gaan   
basketballen. De meeste mensen weten wel ongeveer hoe dat gaat: stuiteren,  
overspelen, bal door die ring aan de plank. Klopt. Maar weet je ook: 
 

Dat het een van de meest gespeelde sporten van de hele wereld is?Dat er een 
heleboel basketballers in Stedum wonen? Dat er net zoveel mensen op deze we-
reldbol naar basketball kijken als  naar voetbal? Dat een basketbal een eigen le-
ven heeft? Dat een minibal net zo groot is als een voetbal? Dat een bal wil vlie-
gen, stuiten, springen, rollen en geaaid worden? Dat je er niet lang hoeft te zijn 
om te ballen maar wel een beetje slim? Dat goede basketballers de beste sporters 
van de wereld zijn? Dat je er ook beter van wordt in andere sporten? Dat het heel 
erg iets is wat je samen doet? Dat je het lekkerst kunt basketballen op een houten 
vloer? Dat we in Stedum een echte basketballvloer hebben? Dat we die nu ook 
echt gaan gebruiken? Dat het het leukste spelletje op de wereld is? Dat het leren 
ervan op zich al leuk is? Dat je alleen maar sportspul, (sportschoenen met grip) 
hersens en een  lijf nodig hebt? 
 

Dan moet je ook nog weten dat als je twaalf jaar of jonger bent (maar niet veel 
jonger dan  acht) dat je dan tot de kerst elke vrijdag om  16.00 uur in de gymzaal 
terecht kunt. Informatie: Kaj Reker 06 - 45 76 41 74, Organisatie: Sportdorp Ste-
dum Vrijdagmiddag 16-17.00, sporthal. Leeftijds indicatie 8 - 12 (U12) Goede 
zaalsportschoenen zijn belangrijk! 
 

Kaj Reker 
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Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

In deze bijdrage 
van hengelclub 
"Ons Genoegen", 
in dit nummer van 
'De Stedumer', 
kijken wij terug 
naar de uitslagen 
van de derde, 
vierde en vijfde 
viswedstrijd van 
de Zomeravond-
competitie. Bekij-
ken wij het pro-
gramma, dan zien 
wij dat de derde 
viswedstrijd gevist 
werd op woens-
dag 2 juni, visplek 
Westerwijtwer-
dermaar, 'Gemaal 
Hemert', Lellens-
Stedum. Echter, 

in dit geval weken de wedstrijdvissers af van de geplande vislocatie en gingen 
een eind verderop vissen, ook het Westerwijtwerdermaar tussen het sluisje 'Oos-
terdijkshornerverlaat' en het viaduct bij het Damsterdiep. De uitslag was als volgt: 
1e Bernhard Hofman: 8 stuks, 990 gram, 27,8 punten. 2e Corné Reker: 1, 640, 
13,8. 3e Dries Ameling: 4, 200, 8,0. Drie vissers: Wim Boxem, Johan de Jonge en 
Jan Jaap Kalisvaart vingen geen vissen die de maat hadden. 
 
De vierde wedstrijd werd gehouden op woensdag 16 juni, visplek het Gemaal Bo-
terdiep, tussen Onderdendam en Fraamklap. De uitslag was als volgt: 1e Johan 
de Jonge: 9 stuks, 1000 gram, 29,0 punten. 2e Dries Ameling: 8, 660, 21,2. 3e 
Bernhard Hofman: 2, 840, 18,8. 4e Wim Boxem: 4, 380, 11,6. 5e Jan Jaap Kalis-
vaart: 2, 150, 5,0. 6e Corné Reker ving geen vis die de maat had. 
De vijfde wedstrijd werd gehouden op woensdag 23 juni 2010. Wederom, was de 
visplek het Gemaal Boterdiep, tussen Onderdendam en Fraamklap. Aan deze 
wedstrijd namen vier wedstrijdvissers deel. De uitslag was als volgt: nummer één 
was Johan de Jonge: 6 vissen, 360 gram, 13,2 punten. 2e Dries Ameling: 4, 440, 
12,8. 3e Bernhard Hofman: 2, 220, 6,4. 4e Wim Boxem: 0, 0, 0. 
 
Eldert Ameling 
voorzitter H. C. "Ons Genoegen".  
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 
26 september  Stemer WielrenTocht 
 
27 september     Passage: Ds. G. Roest, Stedum. Onderwerp: de rol van de 

kerk in de samenleving. 
 
29 september   Reanimatiecursus 
 
1 oktober   Uiterlijke datum opgave danscursus 
 
7 oktober    Steunstee: De Huisarts 
 
16 oktober   Najaarsconcert Jehova Nissi in de sporthal 
 
25 oktober          Passage: Orgaan transplantatie Nu        
 
1 t/m 5 november Stratenvolleybaltoernooi 2010, opgave voor 12 oktober 
 
2 november NBvP, Vrouwen van Nu, inloopochtend in dorpshuis  

Westeremden 
 
6 november  Erwin de Vries in Hervormd Centrum 
 
12 november Najaarsbijeenkomst Dorpsbelangen: “Wat wens jij voor 

Stedum?” om 20.00 uur in Hervormd Centrum 
 
6 november Landelijke Natuurwerkdag, Steemer Bos 10.00-15.00 uur. 

meer info in de volgende Stedumer of kijk op Stedum.com 
 
19 november  Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon  
 

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 22 oktober. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 13 oktober. 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 
 

 

 


