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Subsidie dorpenbudget 2012 
 

De Gemeente Loppersum heeft besloten om met ingang van 2012 een dorpen-
budget in te voeren. Het doel van deze subsidie is dat er een grotere stimulans 
ontstaat voor het ontwikkelen van ideeën en initiatieven vanuit het dorp zelf. Te-
vens dat de betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het dorp c.q. de leefom-
geving zal worden verhoogd en de nu al aanwezige zelfwerkzaamheid, saamho-
righeid en samenhang daardoor nog meer zal worden bevorderd. Voor Stedum 
bedraagt de subsidie € 722,00 en deze wordt uitgekeerd aan Dorpsbelangen. 
De subsidie mag worden gebruikt voor activiteiten en initiatieven voor en door het 
dorp in de ruimste zin van het woord. Aan de besteding van de subsidie worden 
door de gemeente Loppersum geen voorwaarden verbonden. Dus ook afzonder-
lijke inwoners met een goed idee of initiatief kunnen in aanmerking komen voor 
een bijdrage.  
 

Aanvragen voor een bijdrage uit het dorpenbudget kunt u tot 15 mei 2012 indie-
nen bij Dorpsbelangen. Meer informatie: Wilco Witteveen, Bedumerweg 54, 
(0596) 55 17 81. 
 

Wilco Witteveen 
 

 

Dorpsbewoners, 
 

Voor Koninginnedag zijn we nog op zoek naar deelnemers voor de zeskampmid-
dag. Een team bestaan uit 4 deelnemers en 1 captain. Je kunt je opgeven als 
groep bij: Kees Vriezema (0596) 55 13 66. Vrijwilligers die mee willen helpen kun-
nen zich opgeven bij  Dinie Smit (0596) 55 14 54. 
 

De invulling van de toneelavond is nu bekend: vanaf 20.00uur speelt de Buurtver-
eniging Mit’n Kander uit Bedum in het Hervormd Centrum het blijspel ’t Daklozen-
hoes Awainzma, onder de regie van Johan Brokken. Kaarten bestellen bij: Coby 
Nienhuis (0596) 55 15 50. Entree: Leden gratis. Niet leden betalen vanaf 12 jaar 
vijf euro. Zaal open vanaf 19.30 uur. Meer informatie op www.stedum.com 
 

Coby Nienhuis 
Bestuur  Oranjevereniging 
 
 

 

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 Coby Nienhuis. (foto: Janna Bathoorn). Coby is geboren in Loppersum, 
heeft anderhalf jaar in Brazilië gewoond, verhuist daarna met haar ouders naar Stedum, later 
met haar man naar Nijverdal om uiteindelijk toch weer terug te keren naar Stedum.   
Eldert Ameling praat met haar over onder meer de verhuizingen, slangenbeten en de prestaties 
bij de schuttersvereniging. 
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Regiodag Welpen  
 

Eén keer per jaar 
organiseert het 
Regionaal Activi-
teiten Team 
Noord van Scou-
ting Nederland 
een middag voor 
de welpen van de 
scoutingvereni-
gingen in Noord-
Groningen. Elk 
jaar is er een 
scoutinggroep 
gastheer en ont-

vangt dan alle welpen van de regio. Dit jaar waren dat De Struners van Stedum 
en wel op zaterdag 14 april. Er waren welpen van de groepen De Fivel, De Frey-
lema, De Trappers, Vinchem, Menkema en natuurlijk De Struners; samen zo’n 
100 kinderen.  
 

De dag werd traditioneel begonnen met het hijsen van de vlag. Daarna gingen de 
welpen een vossenjacht doen. Die speelde zich af in het dorp. De welpen moes-
ten in groepjes alle vossen zoeken en als er één was ontdekt, moesten de welpen 
een spel doen. Deden ze dat goed dan kregen ze van de vossen een stempel en 
moesten ze de volgende vos zoeken. Nadat ze hun stempelkaarten vol hadden, 
mochten ze weer naar het bos komen. Daar hebben alle welpen nog een spel ge-
daan. Daarna zijn we met alle welpen en leiding pannenkoeken gaan eten. Het 
was een zeer geslaagde dag. 
 

Gert Jan Exoo 
Speltakleider welpen 
 

 

Stedum-Bekum op 1 en 2 september  
 

Er hebben zich 25 mensen opgegeven voor de reis naar Stedum (D), waarvan 12 
fietsers. Daarnaast ongeveer 15 belangstellenden die er over nadenken. De fiet-
sers vertrekken al op 31 augustus. Daarnaast zijn er 13 autorijders.  
 

Wij rekenen ook op de bekende Stedum-Stedum gangers (het is niet alleen een 
fietsreis!). Je kunt ook gewoon zaterdagmorgen vertrekken (en dan tegen 12.30 
met de fietsers er zijn). We zoeken nog extra chauffeurs voor de terugreis van de 
fietsers, die tegen brandstofvergoeding of met de auto van een fietser op zaterdag 
of zondag naar Duitsland willen reizen. We organiseren een voorbereidingsavond 
in juni. Interesse of vragen? Mail lies.oldenhof@perivert.nl.  
 

Lies Oldenhof 
Stedum-Stedum / Oet-Steem 
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25e Avondwandelvierdaagse 21 t/m 24 mei 
 

Wil je 5 of 10 kilometer wandelen in en rondom Stedum, dan kan je meedoen aan 
de Avondwandelvierdaagse van 21 t/m 24 mei. Start en inschrijving is op maan-
dag 21 mei vanaf 18:00 uur in het café. Deelname kost € 4,00 voor vier avonden 
inclusief medaille en € 1,00 voor een avond, ook als je als begeleider meeloopt. 
Een dagspeld kost 1,50, opgeven bij inschrijving. Voorinschrijving verloopt via de 
twee scholen. Voor de Crangeborg is Corry Verduijn de contactpersoon.  
 

Dit jaar is het de 25e keer. We willen daar op twee manieren bij stilstaan. Door een 
goede verzorging onderweg, maar ook door aandacht te geven aan een goed 
doel. De Nederlandse Wandelsport Bond, waar wij  bij aangesloten zijn, heeft zich 
verbonden aan de Stichting Kika. Op www.loopvoorkika.nl kun je een armband 
bestellen waarmee je laat zien dat je geld voor Kika ophaalt. Dit wordt besteed 
aan onderzoek voor betere therapieën in de zeven kinderkankercentra in Neder-
land (www.kika.nl). Natuurlijk ben je vrij of je hieraan mee wilt doen. 
 

Veel wandelplezier gewenst, en anders graag tot ziens bij de feestelijke intocht op 
24 mei, met muzikale begeleiding van Jehova Nissi. Nadat Jehova Nissi heeft ge-
speeld, stellen we ons met elkaar op om in optocht naar café ’t Oude Raedthuys 
te lopen, waar de medaille-uitreiking plaats zal vinden. Jehova Nissi loopt niet 
mee, dus wel even opletten wanneer we met elkaar vertrekken! 
 

Lies Oldenhof 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 

 

Bevrijdingsdag 5 mei 
 

De Oranjevereniging heeft voor deze dag een prachtig programma in elkaar gezet 
voor het dorp. Doordat de ‘pocket-tour’ deze dag ook Stedum aandoet is het voor 
vereniging een mooie gelegenheid een ieder van het spektakel te laten genieten. 
 

De pocket-tour komt met legervoertuigen van en met onder andere uit het muse-
um ‘keep them rolling’ door het dorp heen. Vanaf de Stationsweg zullen ongeveer 
om 14.30 uur 65 voertuigen vooraf gaand door de pipeband ‘clan mac beth’ uit 
Groningen hun opwachting maken aan de Weem en Borgweg. Hier zullen de 
voertuigen een poosje staan zodat een ieder dit kan bezichtigen en kunt u luiste-
ren naar de muziek van de doedelzakken. Voor het behoud van deze oude voer-
tuigen staat er een speciaal giftenpotje bij de Kraam van de Oranjevereniging. 
 

Wij vieren deze Bevrijdingsdag door met enige kraampjes op en rond het Borgter-
rein te staan met voor elk wat wils. Voor de kinderen hebben we een grabbelton 
en een heel groot speelkussen. Ook zijn er veel oude spelletjes te spelen. 
 

De tent van de Oranjevereniging is ervoor de inwendige mens. Met onder andere 
Drankjes, koffie en de gehaktballen, hamburgers en de alom bekende bruine bo-
nen met spekjes.  Dus komt allen naar Stedum. 

 

Coby Nienhuis 
Het Bestuur 
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Coby Nienhuis, Stedum 
Soms ligt in een zin aan het eind van een vraagge-
sprek zoveel kracht, dat je bij een verslag van dat 
gesprek eigenlijk met die zin zou moeten beginnen. 
Aan het eind van die morgen zegt Coby Nienhuis: 
"van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan." 
Deze opmerking, die sloeg op haar arbeidzaam le-
ven, past mijns inziens goed bij haar levensinstel-
ling. Deze zin lijkt mij een mooie binnenkomer. Want 
kort samengevat, iedereen die Coby Nienhuis goed 
kent weet dat zij van aanpakken houdt en veel werk 
heeft verricht. Zij maakte lange tijd deel uit van de 
naoorlogse middenstand in Stedum. Op dit moment 
is zij secretaresse van de Oranjevereniging. En zij is 
secretaresse van de Schuttersvereniging Stedum. 

Een geweldige prestatie leverde Coby Nienhuis in het schuttersseizoen 2005-
2006. Zij werd toen schutterskoningin. 
 

Op één van die mooie dagen in maart van dit jaar, waarop de zon zich al vroeg 
laat zien, neem ik plaats in de huiskamer van haar woning aan de Weemweg 55. 
Coby zet de ingeschonken koffie op tafel. Aan de wand hangen vier fotoportretten 
van haar dochters. "Ze zijn alle vier op hun achttiende jaar op de foto gezet," ver-
telt ze. Coby haar oudste dochter wordt dit jaar veertig. De jongste dochter kwam 
ter wereld in 1981. Zelf is Coby geboren in 1949. Om precies te zijn aan de Bos-
weg in Loppersum. 
 

Zij vertelt hoe zij met haar ouders en haar zusje Magda en met beide grootouders 
aan vaderskant, een broer en een zuster van vader, naar Brazilië emigreerde. 
"Dat was in november 1953. Een hele onderneming. Wij kwamen terecht ergens 
in de 'middle of nowhere'. Wij gingen wonen in een huis op palen, omdat er le-
vensgevaarlijke slangen rondslopen. Wij woonden daar met nog meer Nederlan-
ders. En deze Nederlandse kolonie bestaat nog steeds: Castrolanda." 
 

Wie op internet op de landkaart Castrolanda opzoekt, ziet dat het in het zuiden 
van Brazilië ligt. Het ligt in de omgeving van de plaats Castro. Iets verder van de 
kolonie heb je de plaats Curitiba. Dat er in die jaren vijftig veel Nederlanders uit 
Friesland en Groningen naar Brazilië emigreerden vind u ook op het internet. Je 
kunt daar nog boeiende informatie over vinden. De meeste ouderen onder ons 
herinneren het zich nog goed, hoe meerdere Groningers in de jaren vijftig en zes-
tig naar het buitenland verhuisden.  
 

"De bedoeling was om daar een melkfabriek op te richten," vervolgt Coby, "opa en 
zijn beide zonen zouden daar mee aan het werk gaan." 
Voor hun vertrek naar Brazilië was de grootvader van Coby kweker op de kwekerij 
"Klein Westland" in Loppersum. Hij kweekte er groente, zoals tomaten, komkom-
mers en sla. "Je had in die tijd in Loppersum ook het veilinggebouw 'Pomona', 
vlakbij het treinstation. Mijn oom Albert, de oudste broer van mijn vader, is toen in 
Loppersum op de kwekerij gebleven."  
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In Brazilië had je slangen en die waren vreselijk gevaarlijk. "Ik ben toen gebeten 
door een slang. Ik heb nog altijd een litteken van een slangenbeet op mijn been," 
vertelt Coby, "achterop een scooter hebben zij mij naar de twee kilometer verder-
op gelegen dokterspost gebracht. Het gras was nogal hoog. Ik wilde naar mijn va-
der en mijn oom die bij de koeien waren. Ik vond die koeien prachtig! Maar door 
dat hoge gras heb ik nooit die slang opgemerkt!" 
 

Behalve slangen zaten daar nog meer wilde dieren. Wanneer er eens een koe 
dood was gegaan, werd het dode dier een heel eind buiten de kolonie gebracht. 
Dan kwamen de wilde dieren en de roofvogels, zoals condors. Die vraten de koe 
op. Het klimaat was daar in Brazilië natuurlijk heel anders dan in Nederland. Het 
was er vochtig en warm. "Ja, het was een hele overgang. Dat was best wennen." 
 

Na anderhalf jaar wilde haar oma toch weer naar Nederland terug en zijn ze met 
zijn allen teruggegaan. "Het punt was dat wij toen alles achter moesten laten... 
Onze koeien die wij mee hadden genomen naar Brazilië... Zelfs ons geld... Mijn 
moeder had nog wel haar horloge. Vlak voor ons vertrek naar Nederland, in de 
haven, ruilden mijn ouders voordat wij aan boord gingen dat horloge voor een 
mooie pop voor mij. Magda, mijn zusje, was nog maar een baby. Mijn tante waar 
ik heel goed mee overweg kon was negen jaar ouder dan ik. De reis terug ging 
weer over zee, zoals wij daarvoor met een schip naar Brazilië waren gekomen. 
Zo'n schip was gewoon een vrachtschip. Dat legde ook overal in de havens aan. 
Wij zijn toen echt berooid in Nederland teruggekeerd."  
 

Terug in Nederland woonden Coby met haar ouders en haar zusje Magda enkele 
weken bij oma Kooi in Uithuizermeeden. Oma Kooi was Coby haar oma aan 
moederskant. Coby herinnert het zich nog goed hoe zij in 1955, de laatste week 
van de maand maart, met haar familie in Stedum kwam wonen, aan de Zwarte-
weg 4. De naam Zwarteweg is later veranderd in de D.Triezenbergstraat. 
Het moet een hele klap zijn geweest om zo weer opnieuw te moeten beginnen. 
Vader Jur Nienhuis is de eerste jaren bij de boer aan het werk geweest. Bij Jen-
sema. Stukje bij beetje is toen de kwekerij van haar vader tot stand gekomen. 
 

In die jaren vijftig in Stedum werden ook Coby haar beide broers geboren, eerst 
Bé en toen Harry. "Ons huis stond op de plek waar later de schuren van de inmid-
dels voormalige kwekerij Nienhuis hebben gestaan. In 1965 werd dit huis afge-
broken." Een foto van deze woning tijdens de afbraak staat in het bekende boek 
'Stedum het verleden in beeld', op bladzijde 22. "Wij gingen toen aan de overkant 
van de weg wonen, waar in datzelfde jaar een nieuw huis was gebouwd." Het af-
gebroken huis stond in hetzelfde rijtje als nog twee andere woningen: het huis van 
familie Kole en dat van smid Ruiter. Ook deze beide huizen bestaan nu niet meer.  
"Meteen in het jaar dat wij in Stedum kwamen wonen, was ik al bevriend met de 
kinderen Beukema, met Alie die toen nog Aaltje genoemd werd en met Koos, 
Jelmer, Zwannie en Johannes," vertelt Coby. Veel mensen kennen de naam Beu-
kema van de rozen die zij indertijd kweekten.  
 

Coby ging naar de Christelijke School en volgde daarna onderwijs aan de ULO in 
Loppersum. "Na mijn schooltijd werkte ik bij groothandel 'De Sperwer'. Hierna 
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kwam ik aan het werk bij juwelier Kiestra aan de Poelestraat in Groningen. In 
Sauwerd startte ik de gymnastiekvereniging 'Wardeus' op. Ik gaf gymles aan vier 
groepen van de 'Christelijke Sportvereniging Kracht en Vriendschap' uit Gronin-
gen. Ik vertrok dan om vijf uur bij Kiestra en ging dan gymnastieklessen geven." In 
de avonduren had Coby Nienhuis hiervoor de diploma's behaald. 
 

Tijdens haar huwelijk verhuisde ze in 1973 naar Nijverdal. Dochter Renate was in 
die tijd een jaar oud. Twee dochters werden hierna in Nijverdal geboren. In 1979 
kwam de familie terug naar Stedum. "Wij kochten de winkel van Ettema aan de 
Adriaan Clantstraat, 8. Op dit adres is dochter Yolanda geboren.Een tijdlang run-
den wij een groentezaak en een bloemenzaak aan de Hoofdstraat. En toen kwam 
ik terecht op de kwekerij Nienhuis aan de D.Triezenbergstraat."  
 

Intussen bestaat deze kwekerij niet meer en woont Coby alweer vanaf 2005 aan 
de Weemweg, 55. Wij praten nog even over de Schuttersvereniging, over haar 
dochters en kleinkinderen. En zoals al in het begin van dit stuk vermeld werd over 
haar arbeidzaam leven. Degenen die de uitslagen volgen van de Schuttersvereni-
ging Stedum, weten dat Coby regelmatig in de prijzen valt. Inmiddels heeft zij wel 
vijftig bekers gewonnen. Dochter Rianne, die ook in Stedum woont, is ook lid van 
de Schuttersvereniging Stedum. "Rianne is erg goed!" vertelt haar moeder. Op de 
uitslagen van de vereniging in 'De Stedumer', kom je Rianne geregeld tegen.  
 

Inmiddels heeft Coby Nienhuis zes kleinkinderen, vier meisjes en twee jongens. 
Zij vertelt dat zij blij is met haar grote tuin. "Dat is geweldig voor mijn kleinkinde-
ren. Zij komen hier allemaal geregeld langs." Voordat ik vertrek wil ze nog even de 
tuin laten zien. Terwijl wij daar naar toe lopen zegt ze: "en al mijn dochters, Rena-
te, Ellen, Rianne en Yolanda, kunnen goed zingen. Herinner je je die soundmix-
shows en playbackshows indertijd? Tijdens de feestweek? Daar waren mijn doch-
ters altijd van de partij!" Ze opent de deur, en inderdaad de tuin achter het huis is 
groter dan je zou verwachten. Het is er zonnig op deze mooie maartsedag. 
 

Eldert Ameling        
 

 

De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
 

Op 11 mei 2012 hopen we de tweede aflevering van de 23e jaargang van de Ver-
telsalon tot een geslaagde avond te maken. De Vertelsalon mag zich verheugen 
weer gast te zijn van de familie Noorbergen te Stedum. 
 

De Vertelsalon heeft met ingang van deze aflevering een nieuw aanspreekpunt en 
presentator: Paul Marius Borggreve. Francien Braaksma en Eldert Ameling heb-
ben hem het stokje overgegeven. Voor deze aflevering hebben Hubert Klaver en 
Janke Sinnema zich al gemeld voor het podium. Zij zullen respectievelijk venijnige 
columns en een bijzonder verhaal laten horen. Komt dat allen zien! Op 11 mei in  
’t Oude Raedthuys, aanvang 20:30 uur tot ongeveer 23:00 uur. Toegang gratis. 
 

Paul Marius Borggreve 
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ONA 55 jaar! 
 

 
 

Op 2 april was het precies 55 jaar geleden dat ONA is opgericht in Stedum. Voor 
de enthousiaste en florerende  toneelvereniging reden om hier aandacht aan te 
geven. En wel op een heel speciale manier. Op maar liefst 3 avonden zal ONA u 
meenemen op ontdekkingsreis van 55 jaar toneelhistorie Stedum. 
 

Het gebeuren zal beginnen in het Hervormd Centrum waar de vereniging al 55 
jaar lang repeteert. Vervolgens zal men het dorp in gaan waar men onderweg ver-
rast wordt door diverse voorstellingen uit het heden en verleden. Niet alleen to-
neel komt aan bod. U zult deze avonden ook genieten van ander talent. Kortom 
een zeer uniek gebeuren dat u zeker niet mag missen.  
 

De voorstellingen worden gehouden op 10, 11 en 12 mei om 19.30 uur. De zaal is 
open vanaf 19.00 uur. De entree bedraagt voor volwassen € 8,=. Dit is inclusief 2 
consumpties. Kinderen t/m 12 jaar betalen € 5,=. Dit is eveneens inclusief 2 con-
sumpties. Kaarten kunt u kopen/reserveren bij ’t Snuusterhoukje op dinsdagmor-
gen van 9.00 – 12.00 uur en op woensdag en donderdag van 9.00 – 17.00 uur. 
Buiten deze tijden kunt u ook altijd bellen om de kaarten te reserveren of  een af-
spraak maken om ze af te halen. (0596) 55 17 73. We hopen natuurlijk op mooi 
droog en zonnig weer. Maar als dit niet zo mocht zijn  dan is het handig om met 
uw kleding hier rekening mee te houden.  
 

Agaath Vriezema 
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Feestweek stedum 2012 
 

Nog ruim een maand en dan is het weer zo ver. Op 2 juni begin-
nen we natuurlijk met de Crazy Race. En vanaf 9 juni barst het 
feest als vanouds los in Stedum. We verwelkomen o.a. de band 
STOOT!, de Party Animals, DJ Roy en Wat Aans! Maar er is 
veel meer te beleven in de feestweek. Voor uitgebreide informa-
tie over het programma kun je terecht op Feestweekstedum.nl. 

Ook kun je ons volgen via Facebook enTwitter. Eind mei valt er een prachtige 
feestkrant in de brievenbus met alle ins en outs. 
 

Weekkaarten feestweek 
1-persoonskaart (t/m 64 jaar)      € 30,00 
Senioren (vanaf 65 jaar)       € 20,00 
Weekkaart gezin kinderen onder 14 jaar    € 65,00 
Weekkaart gezin kinderen onder 18 jaar    € 75,00 
Let op: de weekkaarten zijn niet geldig voor de crazy race! 
 

Losse entreekaarten feestweek 
Zaterdag 2 juni: Crazy race   € 10,00 (vanaf 16 jaar)  
Terrein Lopsterweg      € 5,00 (5 t/m 15 jaar)  
Zaterdag 9 juni: Feestavond   € 15,00 
(STOOT! - Party Animals – DJ Peter Zuidhof)   
Zondag 10 juni: Tentdienst   gratis 
Kerkdienst in de feesttent     
Maandag 11 juni: The Voice Of Stedum € 5,00 (vanaf 18 jaar)  
Soundmix/playback      € 2,50 (tot 18 jaar) 
Dinsdag 12 juni: Lifestylebeurs   € 2,50 (vanaf 18 jaar) 
Beurs met demo’s en shows    € 1,00 (tot 18 jaar) 
Woensdag 13 juni: Kindermiddag  gratis 
(Diverse kinderactiviteiten) 
Donderdag 14 juni: 55+ dag 
Jeu de boules      gratis 
Middagprogramma (opgave noodzakelijk) € 10,00 
Lopster Störmvogels     gratis 
Vrijdag 15 juni: Feestavond   € 10,00 
(DJ Roy - Wat Aans!)      
Zaterdag 16 juni: Feestavond   € 12,50 
Barcode        
 

Kaartverkoop  
De kaartverkoop vindt plaats bij de ingang van het feestterrein. Pinnen is hier mo-
gelijk. In mei komen we met de weekkaarten aan de deur. Of koop deze bij: Instal-
latietechniek Kruidhof (Lellensterweg 6); Het Snuusterhoukje (Molenstraat 8). Op 
deze voorverkoopadressen kun je kaarten alleen tegen contante betaling kopen. 
 

Ellen Roede 
Feestweek “Op Goud Geluk 
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Aanmeldingsformulier Middagprogramma 55+ dag 
 

In samenwerking met de vrouwenraad uit Stedum, Westeremden en Garsthuizen 
organiseert de Stichting “Op Goud geluk” op donderdag  14 juni een 55+ dag. 
 

Programma (zie ook www.feestweekstedum.nl): Voor de liefhebbers beginnen we 
om 10.00 uur met Jeu de Boules aan het Klokkenpad( bij slecht weer in het gym-
nastiekgebouw). Opgave is niet nodig. Dit alles onder begeleiding van de ervaren 
mensen van de Jeu de Boules vereniging uit Stedum.  
 

Voor het middagprogramma dient u zich aan te melden via dit aanmeldingsformu-
lier. Vanaf 15.15 uur wordt u ontvangen met koffie of thee met iets lekkers erbij. 
Daarna volgt de traditionele bingo met mooie prijzen en er zullen leuke en interes-
sante workshops worden georganiseerd worden. Ook wordt uw kennis van de 
Grunneger Toal getest door middel van een quiz met voor de winnaar een Grun-
neger pries. Als afsluiting van de middag wordt er gezellig gezamenlijk gegeten. 
 

Onderstaande strook moet vóór 20 mei ingevuld ingeleverd zijn bij de vrouwen-
raad of één van onderstaande adressen als u deel wilt nemen aan het middag-
programma. Bent u niet in staat om op eigen gelegenheid te komen, dan kunt u 
aangeven opgehaald te willen worden. 
Indien u geen weekkaart koopt voor de feestweek, bedragen de kosten € 10,00 
per persoon. Voor weekkaarthouders is deelname gratis. Koffie, thee en eten zijn 
inbegrepen. Drankjes zijn voor eigen rekening en worden betaald met munten. 
Deze kosten € 1,75 per stuk. 
 

Om 19.30 uur treedt het Shantykoor ‘de Lopster Störmvogels’ op in de feesttent. 
Bent u voor de middag opgehaald, wordt u natuurlijk ook weer thuis gebracht.  
 

Ellen Roede  
Feestweek “Op Goud Geluk” 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:__________________________ 
 
Adres:__________________________ 
 
Woonplaats:__________________________ 
 
Telefoonnummer :__________________________ 
 
Ik wil/Wij willen graag opgehaald worden:  _____ perso(o)nen 
 
Ik/Wij hebben wel/geen* weekkaart gekocht. (* doorhalen wat niet van toepassing 
is). 
 

Inleveradressen: Vrouwenraad; Ypeylaan 5 Stedum; Borglanden 8 Stedum 
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The voice of Stedum 
 

Op maandag 11 juni is het tijd voor ‘The Voice of Stedum’. Dan staat de welbe-
kende en alom geprezen playback- en soundmixshow weer op het programma!  
 

Elke keer verbazen we ons weer over het talent in Stedum en maken de kandida-
ten het de jury erg moeilijk. Telkens weer doen er vele Stedumers mee en het be-
zoekersaantal is elke keer zeer groot. Uiteraard hopen we ook dit jaar weer op 
een groot aantal deelnemers! Kijk rond in je omgeving en kijk welke vrienden, fa-
milieleden of kennissen samen met jou een onvergetelijke act kunnen neerzetten. 
Uiteraard mag je ook alleen meedoen! 
 

Dus wil jij dit keer je talenten showen in The Voice of Stedum? Heb jij een specta-
culaire, muzikale, gevoelige of grappige act in huis? Maak jij een onvergetelijke 
indruk op de vakjury en het publiek? Twijfel dan niet en geef je nu op!  
Als je niet meedoet, kom dan vooral naar de feesttent om de deelnemende dorps-
genoten aan te moedigen! Het beloofd weer een geweldig spektakel te worden!  
 

Carla Zwart 
Feestweek “Op Goud Geluk” 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------♫ 

Inschrijfformulier 
 

Ja natuurlijk doe ik mee aan de voice of Stedum! 
Ik/wij doe(n) mee aan de volgende categorie. 
O Miniplaybackshow voor kinderen t/m 12 jaar 
O Playbackshow vanaf 12 jaar 
O Soundmixshow 
O Vrije inzending 
 
Artiest:            -------------------------------------------------------- 
 
Nummer:         -------------------------------------------------------- 
 
Ik/wij doen mee:  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (Alle namen van deelnemers op het formulier vermelden. Vermeld van tenminste 1 deelnemer 
ook zijn/haar adres en telefoonnummer + e-mail adres. Je dient zelf te zorgen voor een CD met 
muziek. Op het doosje moet duidelijk je naam staan en moet aangegeven zijn om welk nummer 
het gaat.) Opgave en inleveren cd voor 1 juni 2012 . Dit strookje samen met de muziek inleve-
ren bij: Carla Zwart, Ypeylaan 5 of Brenda Tillema, Borglanden 1  
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In de kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder beken-
de bewoners van het dorp voorgesteld. Deze 
borduurt verder op de oude rubriek :Nieuwe be-
woners. Deze keer zijn Jan-Paul Ploeger en Mar-
jan Ploeger.  Zij wonen aan Kampweg 7. 
 

Sinds wanneer wonen jullie  in Stedum? 
Sinds  11 november 2011 
 

Waar zijn jullie geboren? 
Jan-Paul in Groningen en Marjan in Marum 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Marjan werkt op een zorgboerderij  en Jan-Paul  
is persoonlijke begeleider met jongeren en z.z.p. 
in montage, onderhoud in en om panden. 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid?   
Samen met de honden fietsen en wandelen.Hij 
houdt van basketballen en hardlopen. Zij houdt 

van lezen en met vriendinnen leuke dingen doen. 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Zuid-Frankrijk 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland?  
Honden en kat, de Bijbel en een fles rode wijn. 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen?  
Verliefd op het huis en Stedum vinden we een leuk dorp. 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe?  
Jan-Paul gaat op basketbal wekelijks in Stedum. 
 

Wat is jullie favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Ste-
dum dit boek of deze film zien? 
 Film: “La vita è bella”, een film met inhoud , een lach en een traan( Jan-Paul). 
Een hilarisch boek:”Geweide dagboek van Adrian Plass”, en  
“Taal is zeg maar echt mijn ding”, van Paulien Cornelisse. Een herkenbaar en 
grappig boek(Marjan). 
 

Wat vind je, naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
Vanaf Peertil met zicht op het bos. 
 

Wat is jullie antwoord op de  vraag van de vorige nieuwe bewoners:   
Zouden jullie in een luchtballon boven Stedum willen vliegen en wat zou je 
dan fotograferen? 
Ja, vanaf station richting het dorp, de kerk en hoofdstraat. 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen? 
Hoe zou je Stedum omschrijven in 5 woorden? 
 

Afie  Nienhuis 
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Verslag Steunstee 
 

 
 

Op donderdag 5 april hadden we weer Steunstee in het Hervormd Centrum. Er 
waren 20 personen aanwezig. Lisette Stuut heette ons welkom en in het bijzonder 
Willem de Jong. Hij ging ons vertellen over weerbaarheid en zelfverzekerdheid. 
We begonnen met een kopje koffie/thee en daarna kreeg Willem het woord. Eerst 
stelde hij zich voor dat hij CIOS-student geweest was en stage gelopen had bij de 
beveiliging. Daarna kreeg ieder de gelegenheid om zich ook voor te stellen. Ver-
der vroeg hij of ieder wel eens een cursus weerbaarheid gevolgd had of ervaring 
had met geweld. Hij vertelde dat de normen en waarden veranderd zijn. De jonge-
ren hebben in het algemeen geen respect, geen discipline en geen koers meer. Er 
is verbaal gezien het pesten en fysiek geweld.  
 

Wanneer je goed in je vel zit heb je ook meer zelfvertrouwen. Het is belangrijk 
goed voor jezelf op te komen en grenzen te stellen. Ook vertelde hij over 
machtsmisbruik. Het geweld naar ouderen neemt ook toe. En vooral het opletten 
voor de neppolitie. Altijd naar een id-kaart vragen. 
 

Daarna kregen we een opdracht om in de zaal te wandelen en op zijn teken in 
een bepaalde houding te blijven staan. Na de pauze kregen we nog enkele op-
drachten over grenzen stellen en elkaar uit evenwicht houden.  
Voor de leerzame en ontspannen middag werd Willem bedankt door Lisette en 
ging met een Groninger Koek en een bloemetje (hij was net jarig geweest) naar 
huis. Daarna wenste Lisette ons allen wel thuis.  
 

De volgende steunstee is dinsdag 8 mei in het Hervormd Centrum. Ontvangst 
tussen 15.00- 15.30 uur. Dit keer gewoon gezellig samenzijn met als afsluiting 
een etentje. 
 

Afie Nienhuis 
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Soepgroenten in de dorpstuin 
 

Maar liefst 50 schoolkinderen uit Stedum hebben op zaterdagmiddag 14 april 
soepgroenten geplant en gezaaid in dorpstuin De Heemen. Ze hadden op school 
plantjes voor gekweekt en wilden graag zien hoe het nu verder ging met deze 
plantjes. Voor bij de groenten hebben ze bordjes beschilderd met daarop hun ei-
gen naam of de naam van een groente. Ook hebben ze drie mooie takkenhutten 
gebouwd en de paden in de tuin bestrooid met houtsnippers. Op 16 juni wordt er 
samen met de kinderen een lekkere soep gemaakt van de groente. 
 

Deze activiteit is onderdeel van het Kern met Pit- project “Tussen kunst en klei”. 
Het zaaien is gebeurd. Nu op naar het groeien en oogsten. We organiseren op 16 
juni een workshopdag waar je je creativiteit of een kunstwerk kunt laten groeien. 
Op 29 september organiseren we de appeloogst en aansluitend t/m oktober de 
tentoonstelling met de oogst van de workshops. 
 
Lorette Verment 
Dorpstuin De Heemen  
 

 

Weidevogelbeschermingsgebied: honden aangelijnd 
 

“Ik ga even Peertil op en neer”, dat zal in menig Stedumer huishouding wel eens 
gezegd worden. De hond springt uitgelaten om je heen en duikt het land in op 
zoek naar avontuur. Daar in het land naast het betonpad lopen immers geen 
koeien, dus het kan geen kwaad toch? 
 

Toch wel, in het hele gebied tussen het Stedumer maar, Westerwijdwerder maar, 
Crangeweersterweg en de Bedumerweg wordt intensief ingezet op de bescher-
ming van weidevogels. Dit is één van de weinige gebieden die de provincie heeft 
aangewezen als weidevogelbeschermingsgebied. Dat houdt in dat de familie 
Kruizinga, Slager (de Heemen) en Sevenhuijsen in hun bedrijfsvoering bewust re-
kening houden met de weidevogels in hun gebied. Een gedeelte van het gebied 
wordt niet bewerkt of beweid voor 15 juni. Dit om de broedende en jonge vogels te 
beschermen. In de overige percelen worden de nesten gemarkeerd, zodat de 
boeren er omheen kunnen werken. Het gaat erg slecht met de Nederlandse wei-
devogels. De populatie wordt steeds kleiner, alhoewel er op kleinschalig gebied 
nog wel eens successen geboekt worden. Een gebied wat voldoet aan de stand-
plaatseisen van weidevogels en een aangepast beheer zorgen daarvoor. Cran-
geweer is zo’n succesvol gebiedje. Om dat zo te houden, komen er zo weinig mo-
gelijk mensen in het gebied, alleen daar waar nesten gezocht moeten worden 
gaan vrijwilligers het land in. Rust is een voorwaarde voor een goed broedsucces. 
Daarom willen we ook alle wandelaars vriendelijk vragen om op het pad te blijven. 
Vooral de hondenbezitters vragen we met klem hun hond uit het land te houden. 
De vogels worden onrustig als mensen of dieren van het pad afwijken en het land 
in lopen. Al is het maar een klein stukje, het brengt onrust in het gebied. Voor 
meer informatie bel gerust of kijk eens op de website. 
 

Sieger Wiersma                                                                                                                    
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Stedum de boer op 
 

Dit is het eerste deel uit een serie van 3, waarin kort 
iets wordt  verteld van de geschiedenis van De 
Heemen, ’t Grote Woel van de familie Verduijn en 
de boerderij onder Lutkewijtwerd van de familie 
Blikker. Dit zijn de plaatsen waar u op 7 juli vanaf 15 
uur een kijkje kunt gaan nemen, eindigend met een 
weilanddiner bij de familie Blikker. Het is natuurlijk 
ook leuk iets van de geschiedenis van deze plekken 

te weten. Dat doen we in april, mei en juni in de Stedumer.  
 

In de beide boerderijenboeken van Stedum, waarin alle boerderijen van de ge-
meente Stedum beschreven zijn is veel informatie te vinden. Klaas Pilon en Jan 
Timmer van Stichting Historie Stedum hebben hun herinneringen opgehaald.  Een 
van die aardige herinneringen is dat heel Stedum toen wel een beetje aan het 
boeren was. Men hield varkens en koeien in de Hoofdstraat en veel mensen ver-
bouwden toen hun eigen groente. Ook was er veel fruit, en met de dorpstuin op 
de Heemen keert die tijd weer een klein beetje terug. 
 

We beginnen deze keer met de Heemen. Deze naam kunt u bijna niet missen, 
want Margreet Wiersema en Pieter-Berend Slager timmeren veel aan de weg. De 
Stedumers worden regelmatig uitgenodigd voor activiteiten, en hoewel de boerde-
rij niet in het dorp ligt, zie je er regelmatig dorpsgenoten.  Veel is te vinden op de 
website van de Heemen. De boerderij bestaat al sinds 1666, er heeft ook een 
boerderij tegenover gestaan. Dit gebouw, een van de weinige met een zichtbaar 
rieten dak, is gebouwd in 1826. Veel van de boerderijen in onze streek staan met 
de achterkant naar de weg, wel zo praktisch met aan- en afvoer. Wat eraan komt 
kun je echter niet zien. Dat De Heemen met de zijkant naar de weg staat kun je 
ook anders verklaren. Destijds was de Bedumerweg niet zo belangrijk als nu. 
 

In het boerderijenboek van 1966 staat een kaartje, waarop je kunt zien dat het 
huidige betonpad, de Crangeweersterweg, de toegang tot Bedum was. Hiervoor 
was het een kleiweg, toen en nu nog wel kleipad genoemd. De Bedumerweg heeft 
het kleipad als verbinding ruimschoots “ingehaald”, hoewel ook nu de neiging er 
nog is de kortste weg te nemen. Als je op kaart kijkt is het eigenlijk wel zo logisch, 
van Bredeweg naar Weersterweg naar Crangeweersterweg. In de bewoningsge-
schiedenis zie je dat voorouders van Margreet er in 1841 kwamen wonen (Riet-
ma). Enkele malen blijft de boerderij via dochters in de familie, en dat is nu ook 
zo. Trouwen met iemand die boer wilde zijn is dan wel een vereiste. Ook Margreet 
en Pieter Berend hebben drie dochters.  
 

Destijds had de Heemen een hele moderne stal, gemaakt in de schuren die voor 
akkerbouw gebouwd waren. De ontwikkelingen gaan echter snel, en de moderne 
schuren zijn heel anders van opzet, en ook minder bewerkelijk. Nu is de zorg-
boerderij een typische ontwikkeling van deze tijd.  Via www.deheemen.nl  en na-
tuurlijk ook via Margreet en Pieter Berend kunt u er alles over aan de weet komen.  
 

Lies Oldenhof 
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Autowasdag voor Oekraïne 
 

 
 

Zaterdag 14 april was de autowasdag die georganiseerd was om geld op te halen 
voor kindertehuis “De Barmhartige Samaritaan” in Nagydobrony, Oekraïne. Het 
was een zeer geslaagde dag. Op het plein bij het Hervormd Centrum was een 
soort wasstraat gemaakt. Achteraan werden de auto’s afgespoeld en gewassen. 
Daarna werden de auto’s naar voren gereden en daar werden ze van binnen uit-
gezogen. Er zijn in totaal zo’n 40 auto’s door deze wasstraat gekomen. En terwijl 
de mensen moesten wachten tot hun auto er weer glimmend uitzag konden ze 
zicht tegoed doen aan lekkers als broodjes hamburger, een kop snert, en zelfs 
Oekraïens gebak te koop. Dankzij het heerlijke weer kon alles buiten plaatsvin-
den. Het was een leuke en geslaagde dag, met een opbrengst van € 675. De or-
ganisatie was hier zeer tevreden mee! 
 

Mocht u het gemist hebben: zaterdag 19 mei doen ze het nog een keer bij Gara-
gebedrijf Wietsma, Nijverheidsweg 4 in Ten Boer.  
 

 

Workshop Boeddha en Mandala schilderen 
 

Zorgbuurderij de Heemen en Bureau Lagro organiseren op: 5 mei een workshop 
boeddha schilderen en 6 mei een workshop mandala schilderen. De workshops 
worden begeleid door de Tibetaans schilder Tashi Norbu en andere Tibetaanse 
kunstenaars van het Tibet House Holland. Aanmeldingen en informatie via  
info@bureaulagro.nl of 06-25 51 38 51. Meer informatie ook op www.deheemen.nl  
 

Verder gaat de Zorgbuurderij op 1 mei officieel van start. Daarom houden Tashi 
Norbu en de Tibetaanse kunstenaars van het Tibet House Holland een Tibetaan-
se ceremonie ter ere van de opening, om Zorgbuurderij de Heemen geluk en 
harmonie te brengen.  
 

Andrea Lagro 
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11e Steemer omloop  
 

Op zaterdag 12 mei organiseert de 
IJsvereniging Stedum weer de 
jaarlijkse Steemer omloop. Deze 
omloop wordt alweer voor de 11e 
keer georganiseerd onder de vlag 
van het Buurcontactloopcircuit. 
Wedstrijdlopers, recreanten en 
jeugdlopers zullen weer ervaren 
hoe het is om door en om ons 
fraaie dorp te mogen rennen.  
 

Automobilisten die met de auto het 
dorp inrijden zullen begeleid wor-
den door verkeersregelaars naar 

het parkeerterrein op het voormalige voetbalveld. Hiervandaan zullen de deelne-
mers begeleid worden naar de inschrijving in het sportgebouw aan de Bedumer-
weg, waar men zich ook kan omkleden en na afloop kan douchen. De inschrijving 
start om 15.00 uur tot 16.30 uur voor recreanten, wedstrijdlopers en basisschool 
jeugd. De start/finish vindt plaats op het haventerrein.  
Er zijn 3 categorieën voor de jeugd; leerlingen van groep1 en 2 rennen 400 meter; 
leerlingen van groep 3, 4, 5 doen een rondje door het dorp van 600 meter en leer-
lingen van groep 6, 7 en 8 rennen twee rondjes van 600 meter door het dorp. De 
starttijd van de jeugdloop is 16.00 uur en meedoen is gratis.  
 

Om 17.00 uur worden de recreanten en wedstrijdlopers weggeschoten door de 
bekende schaatsster Foske Tamar van der Wal. Zij boekte afgelopen winter zowel 
op de baan als op natuurijs vele overwinningen bij de dames. Er zullen door de 
wedstrijdlopers 2 rondes van 5 kilometer door en om het dorp gelopen moeten 
worden. Recreanten mogen kiezen tussen 1 of 2 rondes.  
 

Het parcours is gelijk aan die van vorig jaar, namelijk: start/finish op het haventer-
rein, dan Molenstraat, Hoofdstraat, Lopsterweg, Sien Jensemahorn, Borgweg, 
Borglanden, Hilmaarweg, Stationsweg, Kleipad, Bedumerweg, Reinderspad, 
langs 't moar weer naar het haventerrein. Deze wegen en de toegangswegen naar 
het parcours zullen worden afgesloten voor het verkeer door verkeersregelaars. 
De afsluiting is van 16.00 uur tot 18.15 uur. Voor de veiligheid van de lopers willen 
wij als organisatie u vragen om hier rekening mee te houden en auto`s buiten het 
parcours te parkeren. 
 

Gelijk na afloop zal de prijsuitreiking plaatsvinden. De organisatie en de vele vrij-
willigers willen alle lopers uitnodigen om deze 11e Steemer omloop weer tot een 
groot succes te maken! Tot zaterdag 12 mei aanstaande! Meer info: Peter Slager 
(0596) 55 19 72 slagerp@hetnet.nl 
  

Peter Slager 
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Skaten in Ten Boer 
 

De IJsvereniging biedt je de kans om voor een leuke prijs mee te doen met work-
shops skaten! In samenwerking met YVG, de grootste ijsvereniging van Gronin-
gen, organiseren we twee middagworkshops (19 en 26 mei) skaten op de skate-
baan in Ten Boer. De workshops worden gegeven door twee trainers per work-
shop. Je mag inschrijven voor één of twee middagen.  
 

Voor slechts € 2,50 voor kinderen en € 5,- voor volwassenen kun je een skateles 
volgen, deze lage prijs is mogelijk omdat Sportdorp meebetaalt. Voorwaarde is 
dat je lid bent van Sportdorp Stedum. Ben je dat nog niet, maar wil je wel korting, 
mail dan voor 5 mei naar Arend van Sportdorp, arendkoenes@hetnet.nl en vraag 
hem om een inschrijfformulier. De gewone prijs is € 2,50 hoger per persoon. 
 

Het is voor beginner en gevorderden, kinderen en volwassenen krijgen samen les. 
In de les oefen je slalommen, remmen, en misschien springen waardoor je be-
hendiger wordt en de basisvaardigheden van het skeeleren onder de knie krijgt! 
 

YVG heeft skates (maat 31 tot en met maat 45), helmen, pols- knie- en elleboog-
beschermers te leen. Het dragen van bescherming is verplicht.  
De workshops vinden plaats op Kaakheem, de IJsbaan van Ten Boer, en zijn van 
13.30 tot 15.00 uur. We verzamelen om 13 uur in de haven van Stedum, rekenen 
de deelnamekosten af en carpoolen naar de skatebaan. Graag gepast betalen!  
 

Of beide workshops doorgaan hangt af van het aantal aanmeldingen, kijk op ijs-
vereniging.stedum.com voor de laatste informatie. Daarentegen kunnen er per 
keer maar 35 mensen meedoen, dus wacht ook niet te lang met aanmelden. Dus 
vul bijgaand formuliertje snel in, en lever deze in op één van onderstaande adres-
sen. Of mail de gegevens naar ijsvereniging@stedum.com. Tot in de haven! 
 

Janna Bathoorn 
Bestuur ijsvereniging Stedum 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Wij gaan mee skaten in Ten Boer op 19 en/of 26 mei en zijn om 13 uur in de ha-
ven aanwezig. 
Aantal volwassenen: __ personen 
namen: 
 

Aantal kinderen t/m 12 jaar (alleen onder begeleiding): __ personen 
namen: 
 

Aantal personen 13 t/m 17 jaar: __ personen 
namen: 
 

doet/doen graag mee op 19 mei: ja / nee; 26 mei: ja / nee 
is lid van Sportdorp: ja / nee   
komt/komen met de auto: ja / nee 
 

Lever dit strookje in voor 5 mei bij Anjo Hofman, Molenstraat 14 of  
Janna Bathoorn, Hoofdstraat 2. 
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Schutterskoning 2011-2012 
 

 

Op donderdag  19 april was de laatste avond van het Schutttersseizoen 2011-
2012. Het was een zeer spannend seizoen geweest ze wisselden elkaar vaak af. 
Werd het een man of deze keer een vrouw.Tot aan de laatste avond was het 
spannend. Na de Jaarvergadering vond de uitslag plaats. 
 

Schutterskoning is Willem Bruinius. 1e secondant: Rianne Lofvers; 2e secondant: 
Coby Nienhuis; 3e secondant: Wim Gremmen. 
 

Hoogste Competitie kaart in de Klasse 
C.Klasse:  Jan Jaap Timmer met 108 pnt; B.Klasse:  Coby Nienhuis met 113 pnt.; 
A.Klasse:  Kees Vriezema met 115 pnt. 
 

Uitslag Pistool 
3e prijs Wim Gremmen, gemiddeld   80.72; 2e prijs Corné Reker gemiddeld   
82.28; 1e prijs    Rianne Lofvers gemiddeld 86.60. Rianne krijgt de Wisselbeker 
voor de 3e keer achter elkaar.Proficiat 
 

Uitslag Geweer 
C.Klasse: 3e prijs Jan Timmer met 2336 pnt, gem. 93.44; 2e prijs Martijn Be-
rends met 2345 pnt,  gem. 93.80; 1e prijs Nico Schutter met 2417 pnt, gem. 
96.98. Nico Schutter ontvangt de Wisselbeker en promoveert naar Klasse B. 
 

B.Klasse: 3e prijs Martin van Dijken met 2540 pnt. gem 101.60; 2e prijs Corné 
Reker met 2562 pnt. gem.  102.44; 1e prijs Coby Nienhuis met  2648 pnt. gem. 
105.92. Coby Nienhuis ontvangt de wisselbeker en promoveert naar Klasse A. 
 

A.Klasse: 3e prijs Wim Gremmen met  2581 pnt gem 103.24; 2e prijs Rianne 
Lofvers    met   2703 pnt. gem 108.12; 1e prijs Willem Bruinius met 2707 pnt. gem  
108.28. Willem Bruinius ontvangt de wisselbeker en promoveert naar Klasse H. 
Ook Rianne Lofvers promoveert naar Klasse H. Het is een tijdje geleden dat de 
Schuttersvereniging Klasse H. moest invoeren. En voor het eerst dat een dame 
de Klasse H. haalt. Proficiat  beide schutters. 
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Na de kroning van de schutterskoning en het toezingen van het Gronings volks-
lied wenste de voorzitter allen wel thuis. 
 

Op 26 april neemt de Vereniging deel aan de GSB Kampioenschappen te Bierum. 
Zaterdag 28 april sluiten we het  seizoen af met een gezellige avond naar Passe-
Partout te Appingedam. Op 10 mei zijn de 3 houdingen toernooi van de Eemslan-
ders in de oude steenfabriek te Appingedam. De uitslagen van deze wedstrijden 
kunt u vinden in de volgende Stedumer. 
 

Coby Nienhuis 
 

 

De sportschool in de buitenlucht 
 

 
 

Iedere zaterdagmorgen, weer of geen weer, zie je een aantal gekleurde jasjes 
rondspringen in de buurt van het bos. Het pad naar Peertil wordt door hen bijna 
geliefkoosd, op handen en tenen, en dn de neus naar de grond. Het zijn vooral 
dames, de trainer is een man, die overduidelijk al veel gebootcamped heeft, maar 
ook de dames krijgen iedere week een beter figuur. Dat liefkozen van het pad is 
voor de armspieren bedoeld, de zgn. kipfiletjes, ook wel bingovleugels genoemd. 
Ook het “planken” is een geliefde bezigheid. Dat doe je dan weer bij de fietsrek-
ken van de tennisbaan.  En als de buikspieren er dan nog meer van langs moeten 
hebben, dan is er de tribune van het voetbalveld. Een mooi uitzicht heb je daar, 
als je toch het hoofd omhoog moet houden. Soms pik je nog net het penaltyschie-
ten van de jeugd mee. Zo gaat de tijd snel om, ook al omdat er veel gelachen mag 
worden. Een voordeel van de buitenlucht is ook dat gesteun en gekreun is toege-
staan. Dan lijkt 9 uur starten op zaterdag zelfs laat. 
 

Lies Oldenhof 
 

 

Stemers bedankt, 
 

Voor de vele hartverwarmende mailtjes, kaartjes, telefoontjes en andere reacties, 
die wij mochten ontvangen tijdens mijn ziekte. Waar een klein dorp groot in kan 
zijn. Mede dankzij die enorme steun verloopt mijn herstel boven verwachting goed 
en snel. 
 

Leo van Esch en Ans Cockx 
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Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Zeven februari 2012 werd ons Erelid Wiebe Slager 96 jaar!!! 
Wiebe Slager, die één van onze medeoprichters is van onze hengelclub 'Ons Ge-
noegen', woont in Loppersum in 'Wiemersheerd'. Jarenlang woonde de heer Sla-
ger in Stedum. Hij was bestuurslid en actief wedstrijdvisser. Maar liefst dertig jaar 
was Wiebe Slager penningmeester van onze hengelclub!! In 2011 schreef ik over 
de leuke herinneringen die ik nog heb aan die tijd dat Wiebe meedeed aan de 
wedstrijden. Ik ging in die jaren wel eens met Wiebe mee in zijn auto. Dan reden 
wij naar het Damsterdiep waar Wiebe graag mocht vissen. En denk er om dat hij 
wel een vis kon vangen! Hij wist precies waar de dikke voorns zaten. Op de ver-
gaderingen, bij de jeugdviswedstrijden, altijd was ons Erelid Wiebe Slager tot nog 
op hoge leeftijd present!!  
Net als de jaren hiervoor schreef onze secretaris ad interim namens onze hengel-
club een mooie brief in de Groninger taal aan de jarige Wiebe Slager. Een echte 
felicitatiebrief. Mocht de lezer van dit stukje ondertussen nieuwsgierig zijn gewor-
den naar die oprichtingsdatum? Dat was op... 1 december 1948! Geweldig! 
 

Al vanaf de oprichting van de hengelclub hebben de leden steeds gezorgd dat het 
water waarin zij visten en de walkanten daarvan, netjes bleven. Er ontstond toen 
binnen de hengelclub het plan, om jaarlijks al het zwerfvuil in en om het viswater 
en grachten, op te ruimen. Een jaarlijks terugkerende opruimactie. Het gaat hier 
om het Hilmaar en omgeving, de Borggracht en omgeving, het Stedumermaar, de 
haven en omgeving. En dan Westerwijtwerdermaar en omgeving en de Kerk-
gracht. Ook nog rondom de kerk en de omgeving van het Klokkenpad waar wel 
eens bij het eendjes voeren een lege plastic broodzak door de wind wordt gegre-
pen en vele meters verder terechtkomt, al of niet in het grachtwater. 
 

Dat het dikwijls dezelfde vrijwilliger was, of vrijwilligers waren, die dit klusje klaar-
de is bij insiders bekend. Ook de beide heren die dit jaar het zwerfvuil verzamel-
den, behoren tot die kleine kern van vrijwilligers. Een groepje dat elk jaar dit werk 
verricht. Klasse! Beide heren vrijwilligers, namens onze hengelclub hartelijk dank 
voor al het opruimwerk!  
 

Tjeerd Burgstra heeft alle zwerfvuil dit jaar maar weer eens op de weegschaal ge-
legd. Burgstra: "Het ging dit jaar om maar liefst 40 kilo rommel! Veel fleswerk, 
kunststof, plastic en glas. Vooral in de omgeving van Peertil was het weer raak." 
"Wat zou het te waarderen zijn, wanneer er ook weer eens door de scholen aan-
dacht wordt geschonken aan dat opruimen van zwerfvuil," hoorde ik onlangs nog 
iemand opperen, "want in eerdere jaren werd daar op school toch regelmatig aan-
dacht aan besteed!" 
 

Tot besluit. De meeste mensen die rond het viswater verpozen zullen ongetwijfeld 
hun afval mee naar huis nemen. Maar mocht u daar ooit wel rommel hebben ach-
tergelaten, dan verzoeken wij u dit de volgende keer mee te nemen naar vuilnis-
bak of container. Wij allen moeten zorg dragen voor een nette omgeving. 
 

Eldert Ameling 
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen"   
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Nieuws van de Jensemaheert 
 

Zoals velen van jullie waarschijnlijk wel gezien hebben, zijn de eerste werkzaam-
heden voor de bouw van onze stal eind 2011 gestart. Hier zijn we ontzettend blij 
mee. Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk hebben we na het doorlopen van 
de noodzakelijke procedures groen licht gekregen van de gemeente Loppersum. 
De gemeente heeft de vergunningsaanvraag op verschillende punten beoordeeld. 
Tijdens het traject hebben we waar nodig aanpassingen gedaan. Nu ligt er een 
plan waar alle direct betrokken partijen mee uit de voeten kunnen. We willen 
iedereen bedanken die ons gesteund heeft tijdens het vergunningentraject. 
 

2012 staat voor ons in het teken van de bouw van de duurzame ligboxen/zandstal 
en de komst van een vierde (klein)kind. Onze andere drie (klein)kinderen zullen in 
september ook al naar school gaan in Stedum. Een druk en spannend jaar dus. 
Op dit moment zijn we bezig met het grondwerk (graven, beton storten, etc.). De 
bouw zal het komende jaar steeds meer vorm gaan krijgen met als eindresultaat 
een diervriendelijke stal waarin onze koeien oud kunnen worden. Voor de bouw 
van de stal gebruiken we milieuvriendelijke materialen. Daarnaast streven we 
naar optimaal gebruik van energie. Zo kunnen we bijvoorbeeld de warmte die van 
de melk komt, gebruiken om water op te warmen. Als de stal klaar is, naar ver-
wachting eind 2012, verwelkomen we jullie graag tijdens een open dag.  
 

Nicole Alblas 
Familie Bijen  
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De Steemer Agenda 
 

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

30 april  Koninginnedag 
 
5 mei   Bevrijdingsdag 
 
5/6 mei  Workshop Boedha/ Mandela schilderen 
 
8 mei   Steunstee. Geen thema dit keer. Gewoon gezellig samenzijn en als afsl 

uiting een etentje 
 
10 - 11 mei  Voorstellingen ONA 
 
11 mei  De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
 
12 mei   De 11e Steemer omloop. Inschrijving sportgebouw. Start/finish  

haventerrein. 
 
19 mei  Autowasdag voor Oekraïne 
 
19 en/of 26 mei Skaten in Ten Boer. 
 
19 mei  Uiterste inleverdatum opgave middagprogramma 55+ 
 
21 - 24 mei  Avondwandelvierdaagse 
 
1 juni   Uiterste inleverdatum aanmelding The Voice of Stedum 
 
2 juni   Crazy Race 
 
9 juni   Begin Feestweek 
 
 
 
 
 
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt nor-
maal gesproken elke vierde vrijdag van de maand, met uitzondering van december (verschijnt 
eerder i.v.m. de kerstdagen). Kopij moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit 
in juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen opmaak.  
 
De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 25 mei. Kopij inleveren bij de redactie voor 
woensdag16 mei. 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@gmail.com  
Eldert Ameling en Janna Bathoorn. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 

 

 


