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FC Groningen opent jubileumjaar v.v. Stedum  

 
Het jubileumjaar van v.v. Stedum  is woensdag 18 februari succesvol van start 
gegaan. De jubileumcommissie heeft voor dit jaar een aantal festiviteiten georga-
niseerd en de eerste daarvan was een jeugdclinic voor de F tot en met de C junio-
ren, verzorgd door FC Groningen. Een viertal speler,Mathijs, Veldmate, Levchen-
ko en Svejdik, waren met de trainers Knol en vd Kooy, naar het sportpark van 
Stedum gekomen om een zeer leuke en goed verzorgde training te geven.  
 
De jeugd, al vroegtijdig aanwezig, had er veel zin in. Niet alleen de jeugd trou-
wens. Ook de al wat oudere vrijwilligers waren de dag al vroeg begonnen. Het 
veld, de ballen, de doeltjes, alles was tip top in orde gemaakt. Mooie meevaller 
was ook dat het weer zo prachtig was. Enigszins aan de koude kant maar onder 
een prachtig namiddagzonnetje en andere ruime belangstelling van ouders en 
andere belangstellenden kon er getraind worden.  
(lees verder bij ‘sport’) 

 

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 Peter Slager. (foto: Janna Bathoorn). Eldert Ameling sprak met hem 
over ondermeer zijn jeugd, over de oorlog en over zijn prestaties op sportgebied. Lees het ver-
slag verderop in De Stedumer. 
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Jubileumfeest Dorpsbelangen vrijdag 3 april 2009 
 
Dit jaar worden er verschillende jubilea gevierd, in ieder geval van Jehova Nissi, 
vv Stedum en Dorpsbelangen. Het is mooi verdeeld over het jaar, en Kunstspoor 
past er nog goed tussenin.  

 
Het feest van Dorpsbelangen wordt gevierd op vrijdag 3 
april, met een optreden van de Groninger liedjeszanger Er-
win de Vries. De organisatie is in handen van de Activitei-
tencommissie van Dorpsbelangen. Soms vieren we een 
jubileum iets later, Dorpsbelangen bestaat alweer 42,5 jaar 
in april 2009. Geen bezwaar om er een goede artiest aan te 

wijden. Op vrijdagavond 3 april treedt Erwin de Vries voor u op in het Hervormd 
Centrum. Vanaf 19.45 uur is de zaal geopend en wordt u ontvangen met een kop-
je koffie met iets feestelijks erbij. Erwin de Vries treedt in driemansformatie op 
vanaf ongeveer 20.30 uur. De Activiteitencommissie heeft Erwin gekeurd in Zan-
deweer en is overtuigd van de kwaliteiten van deze artiest. Erwin de Vries weet 
een zaal prima te bespelen. Het wordt gegarandeerd een humoristisch en muzi-
kaal sterk optreden, voor u gratis aangeboden door Dorpsbelangen. 
 
Wilt u de muziek van Erwin de Vries alvast eens beluisteren? Kijk dan op 
www.erwindevries.nl. Daarop staat het volgende te lezen: 
 
Uniek mag het stemgeluid zeker genoemd worden van de zanger / tekstschrijver 
Erwin de Vries. De in Groningen beroemde zanger laat zichzelf op zijn album 
‘Dichter in mie’ van zijn beste kant zien. In ieder geval veelzijdig. Enerzijds gevoe-
lig en kwetsbaar en van de andere kant ontzettend rauw en direct. Zoals het Gro-
nings hoort te zijn volgens de Vries, die alweer met zijn vijfde cd op de markt 
komt. Een cd met recht voor zijn raap teksten welke je enorm kunnen raken en 
daarvoor hoef je de Groninger taal niet eens te verstaan. 
Tegenwoordig staat hij met zijn theaterprogramma in de Groningse theaters of 
met een symfonie - orkest (waaronder het NNO en Guido’s orchestra), maar veel-
al opereert de 37 jarige met zijn vaste begeleiders in de knusse zaaltjes van het 
Groninger platteland.  
 
De Activiteitencommissie draagt zorg voor dat knusse zaaltje, waar een avondvul-
lend programma voor u wordt opgevoerd met in de pauzes beelden van het 
Stemer dorpsleven in 2008.  
 
Oud Stedumers en oud bestuursleden van Dorpsbelangen zijn van harte uitgeno-
digd. Wel graag tijdig kaarten reserveren, want vol is vol. Reserveren kan via 
(0596) 55 18 02 of anneke_ac@live.nl. Wees er op tijd bij! 
 
Karen Hemmen, Lies Oldenhof, Anneke Wiersema, Martin Zijlema 
Dorpsbelangen/Activiteitencommissie 
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Subsidieverdeling voor alle verenigingen in Stedum 
 
De vereniging Dorpsbelangen Stedum heeft vanuit de gemeente Loppersum een 
rol in de verdeling van subsidiegelden voor jeugd en jongerenwerk. Het betreft 
een vaste som geld die op basis van aanvragen verdeeld gaat worden. Om ieder-
een zo snel mogelijk te laten weten waar ze aan toe zijn hebben we de deadline 
voor de aanvragen ingesteld op 1 april 2009.Te laat ontvangen aanvragen kunnen 
wij niet in behandeling nemen! 
Van een aantal verenigingen  hebben we de aanvragen reeds ontvangen. Graag 
uw controle of deze aan de voorwaarden voldoen. 
 
Wat is de gang van zaken? 
De gemeente maakt ieder jaar aan Dorpsbelangen Stedum een bedrag over voor 
jeugd- en jongerenwerk. Dit bedrag is een vast bedrag per dorp aangevuld met 
een bedrag voor het aantal kinderen in Stedum tussen 4 en 16 jaar. 
 
1) Werkwijze subsidie vanuit de pot Welzijnsubsidies 
De adviescommissie Welzijnsubsidies adviseert de gemeente over de subsidie-
aanvragen. Deze commissie probeert zoveel mogelijk volgens regels te werken 
die vervolgens voor elke aanvragende vereniging gelijk worden toegepast. Derge-
lijke regels zijn er voor bv. muziekverenigingen, jeugd- en jongerenwerk, jeugdso-
zen, peuterspeelzalen, EHBO-verenigingen, Culturele Raden. 
 
Voor de verdeling van het gedeelte specifiek voor Jeugd- en Jongerenwerk wordt 
de aanvraag en de verdeling plaatselijk geregeld via een “koepel”. In Stedum is de 
“koepel” de Vereniging Dorpsbelangen. De bijdrage die via Jeugd- en Jongeren-
werk wordt verstrekt is bedoeld voor de jeugd tussen 4 en 16 jaar.  
 
2) Voorwaarden voor subsidietoekenning Jeugd- en Jongerenwerk 
De gemeente verbindt aan de subsidietoekenning vanuit Jeugd- en Jongerenwerk 
de volgende voorwaarden: 
  

1. De activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn (tussen 4 en 16 jaar). 
Entree mag er wel worden geheven, maar beperkingen in de zin van lid-
maatschap mogen er niet zijn. 

2. De activiteiten worden gesubsidieerd tot een maximum van 60 % van de 
kosten. De gemeente vindt dat er ook een eigen inspanning moet worden 
verricht. 

 
3) Aanvullende voorwaarden van de Vereniging Dorpsbelangen 
Om de aanvragen goed te kunnen beoordelen en na afloop aan de gemeente te 
kunnen rapporteren stelt het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen enkele 
aanvullende eisen. (Zie volgende pagina) 
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Bij de aanvraag van een subsidie voor de pot Jeugd- en Jongerenwerk moet wor-
den verstrekt: 
a)  een begroting van de activiteiten voor het komende jaar 
b)  een jaarrekening (kostenoverzicht) van het afgelopen jaar 
c)  een overzicht van het te verwachten aantal deelnemers 
d)  een beschrijving van de activiteit inclusief de duur 
e)  een melding van reeds ontvangen of toegezegde  subsidies voor de activiteit 

 
Er worden geen vaste jaarlijkse subsidies toegekend. Zodra het subsidie bedrag 
van de gemeente is ontvangen zullen de aanvragers het toegekende bedrag ont-
vangen. 
Aan het eind van het jaar moeten wij een overzicht van de verstrekte subsidies 
geven aan de gemeente. Op grond van deze inhoudelijke en financiële rapportage 
betaalt de gemeente ons uit. Uw informatie is daarvoor de basis!  
 
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen hoopt u hiermee voldoende te 
hebben geïnformeerd. 
Voor vragen en voor het indienen van een subsidie aanvraag kunt u terecht bij 
Wilco Witteveen, Bedumerweg 54, (0596) 55 17 81. 
 

 
 

Theeschenkerij “De Vlasschuur” sluit 
 
Bij deze wil ik u op de hoogte brengen van het feit dat theeschenkerij “de Vlas-
schuur” na 5 jaar haar deuren gaat sluiten. Dit is natuurlijk niet zomaar. Na een 
controle is gebleken dat er een aantal zaken zouden moeten worden aangepast 
om de zaak op deze manier draaiende te houden. Dit is voor mij geen optie omdat 
dit voor mij financieel niet haalbaar is en er dus maar een ding op zit en dat is de 
zaak sluiten.  
 
Wat natuurlijk erg jammer is, weer wat weg uit Stedum. Het waren 5 ontzettend 
leuke jaren. De gezellige workshops, alle fietsers met hun verhalen, de vergade-
ringen, de bijeenkomsten van Kunstgaang Kaampke, kleine feestjes die er zijn 
gevierd, het was ontzettend leuk om allemaal te doen. Het valt dus ook niet mee 
om dit besluit te moeten nemen. 
 
Voor de mensen die theepotjes aan mij hebben gegeven en ze weer terug willen, 
bel mij even dan krijgt u ze weer terug. (0596) 55 13 03 
 
Ik heb op 7 maart een leegverkoop. Dus heeft u nog belang bij kop en schotels, 
theeglazen, stoelen, en dergelijke, kom dan langs om 14.00 uur tot 16.00 uur in 
de theeschenkerij “de Vlasschuur”. 
 
Ingrid Kort 
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Peter Slager 
 
Als ik die middag bij familie Slager 
vandaan kom en naar huis ga, heb ik 
het verhaal van de vader van Peter 
Slager bij mij. Ik heb het te leen. Het 
betreft een door een kleinzoon van de 
heer Piet Slager op papier gezet ver-
haal. Het is opgeschreven door Jelte 
de zoon van Dinie, de oudste zuster 
van Peter. Dinie is ook het oudste kind 
van de elf kinderen van Piet en Okje 
Slager. Beide ouders leven niet meer. 
Zij dreven lange tijd een groentewinkel 
in het monumentale pand Hoofdstraat 
35. 
Als ik thuis het verhaal van Piet Slager 
lees ontroert mij dat. Het gaat over de 
Tweede Wereldoorlog in Stedum en 
wat de heer Slager in die jaren mee-

maakte en moest doorstaan. Het belangrijkste gedeelte in deze geschiedenis be-
treft de ontsnapping van Piet Slager. Hij is opgepakt bij een razzia en zit met an-
dere mannen in een Duitse overvalwagen. De heer Slager moet mee omdat in zijn 
gezin een onderduiker is gevonden. Natuurlijk wordt ook de onderduiker meege-
nomen. Dan, als de overvalwagen in Stedum nog even stil komt te staan, springt 
Piet Slager het voertuig uit en rent de donkere nacht in. Nog juist op tijd waar-
schuwt hij zeven onderduikers in het huis van zijn ouders aan de Bedumerweg. 
De heer Slager is bang dat de Duitsers ook daar naar toe zullen komen. Het is 
een uitgebreid verhaal en gaat door tot Stedum is bevrijd. Jelte, die in die tijd dat 
hij het verhaal optekende onderwijzer was, schrijft dat hij het verhaal van zijn 
grootvader jaarlijks rond vier en vijf mei voorleest in zijn klas. 
 
Ook Peter Slager zou dit verhaal bij bepaalde gelegenheden willen voorlezen. Het 
geeft een beeld van een tijd waarvan een hoop mensen geen weet hebben. Van 
een tijd, waarvan iedereen hoopt deze nooit mee te hoeven maken. 
 
Die middag bij de familie Slager, vertelt Peter over zijn ouders, over zijn jeugd en 
de groentewinkel thuis. Moeder Okje deed de winkel en stond achter de toonbank. 
Zij woog de groenten voor de klanten op de weegschaal. Achter de winkel stond 
een schrapmachine en een snijmachine. Met deze snijmachine sneden zij andij-
vie, boerenkool en koolsoorten. De gesneden groentes werden gewassen, ge-
droogd en verpakt. In de winkel stond een diepvries met diepvriesgroente en ijs. 
In de winkel werd ook blikgroente verkocht. Er werd betaald met geld, pinnen be-
stond nog niet. 
Meteen na de oorlog ging vader Piet aan het venten, vertelt Peter. Met paard en 
wagen bezocht vader de klanten. Het was een best paard, maar als het een 
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spoorwegovergang over moest dan was het bang. Zo gauw het dier de rails ach-
ter zich had, was er niets meer aan de hand. Na het paard en wagen kwam een 
dikke oude Bedford. Daarna een Opel Blitz. Op de Opel werd een huif gemaakt 
met dekkleden erop. Je kon er onder staan. Vader kon er met de klanten overleg-
gen en afrekenen. Als het regende bleven zij droog. Spinazie en andere diep-
vriesproducten lagen ingepakt in kranten in een bananendoos, bovenop de weeg-
schaal (isolatie). 
 
De ouders van Peter maakten lange dagen, van vijf uur ’s morgens tot zes uur ’s 
avonds. ‘s Maandags haalde vader groenten op van de veiling in Uithuizen. Op 
dinsdag ventte hij in de Stad. Hij had daar een eigen wijk bij de Parkwegbuurt. In 
de Stad werd aanmerkelijk meer fruit verkocht dan in Stedum. Hier hadden de 
mensen hun eigen fruitbomen.  
’s Woensdags ging vader Piet richting Garmerwolde, een stukje Ruischerbrug, en 
dan naar ‘t Lageland. Hij ventte bij de boeren en bij de burgers. Donderdags en 
zaterdags ventte vader in Stedum en op vrijdag ging hij weer naar de Stad. 
 
Peter die dit jaar vijftig jaar is geworden, vertelt dat zijn vader twee werknemers 
heeft gehad. Dat was voor Peter zijn geboorte. Beide mannen ventten in Wolter-
sum en Sint-Annen. In 1975 ging de winkel voor altijd dicht. De laatste klant was 
de heer Jans Tabak, die eigenlijk Johannes van Leeuwen heette en winkelier was 
in het huis waar nu de familie Afman woont, Bedumerweg 14. De heer van Leeu-
wen verkocht koffie, thee en tabak, vandaar zijn bijnaam Jans Tabak. Van Leeu-
wen kwam bij deze gelegenheid op de foto. 
Toch bleef vader Piet Slager nog geruime tijd werkzaam in de groentehandel. Op 
een gegeven moment was dat afgelopen. 
 
Veel mensen kennen Peter Slager. Wanneer wij het over hardlopen hebben zijn 
er maar weinig mensen van zijn kaliber. Hij begon met hardlopen op zijn zevende 
jaar. Voor zijn ouders bracht hij folders rond en Peter deed dat graag in een flink 
tempo. Nu wij jaren later over zijn hardloopsport en behaalde resultaten praten, 
merk je meteen dat Peter niet van opscheppen houdt. Maar de resultaten die hij 
behaalde zijn geweldig. Peter loopt een flink aantal wedstrijden per jaar en vertelt 
dat het zijn voordeel is weinig geblesseerd te zijn geweest. Hij loopt, als het even 
kan, de wedstrijden van BuurContact Loopcircuit en het Meeùs Loopcircuit Stad 
en Ommeland. Dit zijn op dit moment samen achttien wedstrijden per jaar. Bij het 
Meeùs Loopcircuit tellen acht zogenaamde lopen (loopwedstrijden) voor het kam-
pioenschap. In zijn categorie werd Peter over deze acht lopen al twee maal twee-
de, één keer derde en één keer vierde! In 2008, in Lauwersoog, werd hij in zijn 
categorie eerste op een halve marathon met 28 à 29 graden. Het was die dag ab-
normaal zwaar. Sommige deelnemers zijn toen met uitdrogingsverschijnselen uit 
de wedstrijd gestapt. 
 
Peter zit als afgevaardigde in een soort overkoepelende organisatie van de zes 
lopen van BuurContact Loopcircuit. Samen met de Stedumer ijsclub organiseert 
hij de Stedumer Omloop. Ook zit hij in de organisatie van de Ekensteinloop. Veel 
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goed werk doet Peter als bestuurslid van de Vereniging Dorpsbelangen voor 
“Kom in beweging”, een jaarlijks terugkerend project voor de Stedumer jeugd. Wij 
praten over Peter zijn activiteiten. Hij heeft een hele tijd in de Kerkenraad van de 
Gereformeerde Kerk van Stedum gezeten. Peter heeft organisatorisch werk ver-
richt en zat in besturen. Hij heeft gevoetbald en gebiljart. Peter is assistent-
bedrijfsleider bij PLUS in Ten Boer en in mei alweer dertig jaar in dienst! Maar bo-
venal kennen wij hem als een geweldige sportman, een koploper waarvan er 
maar een paar in onze provincie rondlopen. 
 
Eldert Ameling       
 

 

 

Veranderingen in de huisartsenpraktijk Stedum 
 
De samenwerking in de huisartsenpraktijk in Stedum tussen de twee huisartsen 
mevrouw B. Albronda en de heer F. Oosterhuis verandert per 1 maart. 
 
Een nieuwe (parttime) functie voor F. Oosterhuis als docent bij de huisartsenop-
leiding, is de aanleiding tot een andere werkverdeling. Per 1 maart zijn voor dokter 
Oosterhuis de vaste werkdagen in de praktijk de maandag en de woensdag. Voor 
dokter Albronda zijn de vaste werkdagen de dinsdag en de vrijdag. De assistente 
is donderdagmorgen aanwezig voor haar spreekuur en andere vragen, ‘s middags 
is de praktijk gesloten. Uitgebreider informatie kunt u vinden via de website 
www.stedum.praktijkinfo.nl. De praktijk staat open voor inschrijving voor nieuwe 
inwoners in het praktijkgebied. 
De apotheekhoudende huisartsenvoorziening in Stedum willen we zo gezamenlijk 
voortzetten. We hebben beiden plezier in ons werk en hopen u nog lang van 
dienst te kunnen zijn. 
 
B. Albronda en F. Oosterhuis 
huisartsen Stedum 
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Foto’s gezocht 
  
Voor mijn project tijdens kunstspoor 2009 ben ik op zoek naar interieurfoto's van 
voormalige Stedumer werkplekken. Met name zoek ik foto's van de ou-
de raadszaal in het voormalige gemeentehuis van Stedum. 
  
Interieurfoto's van andere voormalige werkplekken die nu een woonfunctie heb-
ben, zoals bijvoorbeeld  het koffiehuis, de Rabobank, dokterspraktijk en slagerij en 
dergelijke, zijn zeer ook welkom. 
Hebt u zulke foto's of weet u iemand, dan doet u mij er een groot plezier mee. U 
kunt mij bellen op nummer (050) 312 42 16 of mailen naar 
hansiersema@hetnet.nl 
  
U kunt ook foto's naar Miriam Geerts brengen, Hoofdstraat 35 in Stedum  
  
Hanny Siersema 
beeldend kunstenaar 
 

 
 
 

Nieuws van O.N.A. 
  
De leden van toneelvereniging O.N.A. zijn weer bezig met instuderen van een 
nieuw toneelstuk. De titel van het stuk is “Pak de koffer maar weer uit schat”. 
 
De voorstelling speelt zich af in de hal van “Hotel de Comedy”. 
U kunt vanuit de hal gasten en personeel, met al hun nukken en grillen volgen, en 
zien we iets van het leven voor en achter de schermen van het hotel. De uitvoe-
ring vindt plaats op 27 en 28 maart in het Hervormd Centrum en begint om  
20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
U kunt kaarten, € 6,- per stuk bestellen bij Annet Hofman (0596) 55 18 63 of Ingrid 
Kort (0596) 55 13 03. Het aantal kaarten is beperkt dus wees er snel bij! 
 
Nico Schutter 
namens O.N.A. 
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Uit de raad 
 
De laatste weken was de politiek even niet zo boeiend, maar het gedoe eromheen 
des te meer. Misschien ging het aan u voorbij, maar het Dagblad van het Noorden 
had het bijna voor elkaar dat ik mijn zaterdagabonnement met Internetkrant door 
de week omzette in een dagelijks abonnement. Dat ik dat nog niet gedaan heb ligt 
niet alleen aan de prijs. Op zaterdag wordt de krant in de “buitenwijken” van Ste-
dum per auto bezorgd. En dat de krant dan op tijd in de bus valt, laat de bezorger 
ook door zijn vrolijke Hollandse deuntjes op de autoradio horen. Zo’n wekker kan 
ik door de week beter gebruiken dan op zaterdag. Dan doet Siep Smit de bezor-
ging een stuk vriendelijker. 
 
Dag en nacht politiek 
Het was een gekke tijd, met alle verwikkelingen rond de herbenoeming van bur-
gemeester Rodenboog. Iedere dag afwachten wat er nu weer zou gebeuren. Op 
je werk of ’s avonds thuis door de journalist gebeld, en de volgende dag afwach-
ten wat er in de krant zou staan. Soms kwam er ook spontaan iets in de krant, dan 
had blijkbaar iemand anders actie genomen. De geboorte van een mediahype, die 
niet zonder slachtoffers bleef. Ik ben benieuw hoe u het heeft ervaren. Politici zijn 
natuurlijk druk met zichzelf, maar dat wil niet zeggen dat de rest van de wereld het 
er ook zo druk mee heeft. Ik heb wel veel nagedacht over hoe dit verhaal nu in 
elkaar stak. En hoe zou ik op onverwachte confrontaties hebben gereageerd? Dit 
was duidelijk een journalist die van wanten weet. Volgens mij hoeft er geen echte 
schuldige te zijn. Met alle stukjes informatie denk ik dat het theoretisch mogelijk is 
dat er een verhaal geconstrueerd is. Als je je vermoedens slim bij iemand neer-
legt, kan hij zich gemakkelijk verraden.  

 
Veenbrand 
Wat je dan vervolgens niet moet doen is door-
gaan met het zoeken van de publiciteit. Hoewel 
ik ook de neiging had om een bellende journalist 
niet af te poeieren, moet je toch uitkijken met 
het steeds aanwakkeren van het vuurtje. Dat 
gebeurde natuurlijk door de pers te woord te 
staan, net iets extra te zeggen wat weer als 
nieuws kon worden opgevat of op je partijwebsi-
te je mening verkondigen, rechtstreeks of door 
een krantenartikel te plaatsen. Je uitspreken 
over personen hoort mijns inziens niet in het 
openbaar. Uiteindelijk is dat ook niet zonder ge-
volgen gebleven. Een verlies voor de Lopster 
politiek.  
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Saneringsbegroting 
De komende tijd hebben we weer ander werk. Er moet nu worden gekeken hoe er 
echt structureel kan worden bezuinigd. Dat doen we in een voorbereidingsgroep 
met alle fracties die vóór de artikel 12 aanvraag hebben gestemd. Die voorberei-
dingsgroep is niet echt geheim. De informatie die er wordt gebruikt is openbaar 
toegankelijk, en de échte discussie met besluit vindt plaats in de raad. Het fractie-
lid dat in de werkgroep plaatsneemt is de financieel specialist, want het doorgron-
den van een gemeentebegroting op reële bezuinigingen vraagt inzicht en studie. 
De suggestie van een geheime commissie en achterkamertjespolitiek was ook 
weer zo’n onderdeel van de veenbrand. En nu maar hopen dat er mensen op 
zouden reageren. Bij deze dus, en ik hou het voorlopig maar weer bij mijn zater-
dagkrant van 06.15 uur. 
 
Lies Oldenhof 

 

 
Folk in Huizinge 
 
Zaterdag 28 februari speelt de Keltische folkband Maalstroom in Huizinge. Maal-
stroom heeft een unieke stijl ontwikkeld, met weliswaar duidelijke ingrediënten uit 
de Keltische traditie, maar evenzeer klezmeraccenten en invloeden uit de Scandi-
navische folk. Afwisseling met een visie. Vooral de mooie eigengemaakte arran-
gementen maken de groep speciaal. Traditioneel klinkende, uitstekend uigevoer-
de folk met hier en daar een ritmische of een jazzy verrassing. Virtuoos, vertrouwd 
en toch heel spannend. De band bestaat uit Paul Pallesen op gitaar en bouzouki, 
Gilles Rullmann op viool, Michel Duijves op (bas)klarinet en Job Cornelissen per-
cussie en zang. De Culturele Raad Middelstum is zeer verheugd deze prachtige 
band in het voorjaarsprogramma te kunnen opnemen. ’t Ol Schoultje – Huizinge 
28 februari om 20.15 uur. Toegang € 10,00 Reserveringen: smit.vegter@hetnet.nl 
of (0595) 55 16 04. 

 

Hulp in de huishouding en tuinman gezocht 
  
Ik zoek, vanwege het vertrek van mijn steun en toeverlaat in het huishouden, zo 
spoedig mogelijk een hulp in de huishouding voor 3 tot 6 uur per week.  
Daarnaast zoek ik ook zo spoedig mogelijk een hulp bij tuinwerkzaamhe-
den voor een aantal uren per week (snoeien; gras maaien; hagen knippen; terras-
sen schoonhouden; tuingereedschap onderhouden), waarbij het ook fijn zou zijn 
als kleine klusjes in en om huis gedaan zouden kunnen worden (buitenlampen 
vervangen; bladeren van plat dak vegen). Beloning: gangbaar, en n.o.t.k. 
Mijn woonplek is het voormalig gemeentehuis. Het werk is door de omvang en de 
verschillende soorten binnen- en buitenklussen wel gevarieerd. 
Lijkt het je wel wat neem dan contact op: 06-11 00 18 82 of 
MJBHolsink@home.nl. 
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Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 

  
Op 30 januari 2009 kwamen er 28 
personen + 2 tieners + 1 kind + 1 
hond naar de 6e bijeenkomst van de 
19e jaargang van de Eerste Gronin-
ger Voorlees- en Vertelsalon in 't 
Oude Raedthuys in Stedum.15 per-
sonen traden op, sommigen twee 
maal. De bezoekers kwamen vooral 
uit Stedum en de stad Groningen, 
maar ook uit Noord, West en Oost-
Groningen. De avond werd om even 
voor twaalf uur beëindigd. 
  

Muziek: Kale Bas (zang, Nederlands en Gronings), Engbert de Leeuw, harp. Ver-
tellen: Engbert de Leeuw (sprookje), Willy Muntinga (over de tijd en klokken, bij-
gestaan door Sthefan), Janke Sinnema (over de ondergang van de dodo, waar 
gebeurd) Fotografie: Janna Bathoorn en Sthefan. Gedichten:  Paul M. Borggre-
ve, Iris Bouman Hoogerdijk, F.T.Braaksma (Bellamy), Jakob Kleve, Sjouk Noppert 
(Nederlands en Fries), Tiny Veldhuis (Gronings), Pieter Wagemaker  
Toneel: Jeffrey en Kimberley Noorbergen. Verhaal met zang: Kale Bas. 
Presentatie: Eldert Ameling. Mededelingen: F.T.Braaksma en Tiny Veldhuis 
(over nieuwe uitgaven met betrekking tot het Gronings door Kunstgaang Kaamp-
ke). Verkoop eigen werk: boeken en wenskaarten door Iris Bouman Hoogerdijk.   
                                                                                                   
De volgende bijeenkomst is op vrijdag 20 maart 2009 in 't Oude Raedthuys 
Hoofdstraat 15 in Stedum. We sluiten dan aan bij Wereldverteldag, thema: buren 
(alleen als dit thema je aanspreekt, een ander onderwerp is ook goed). 
Vertellers kunnen zich nu al opgeven; voor Wereldverteldag verwachten 
we landelijke en internationale aandacht. Ontvangst vanaf 20.00 uur, aanvang 
20.30 uur. Toegang gratis. 
  
Als gewoonlijk behalve vertellen ook voorlezen en muziek (en nog eens voor alle 
duidelijkheid: in het Nederlands, Gronings of elke andere taal of streektaal). 
Tweedehands boeken, tijdschriften en folders worden weggegeven; wat overblijft 
gaat naar wisselende goede doelen. 
Bezoekers worden nadrukkelijk uitgenodigd om in de pauzes eigen werk te verko-
pen en daarvoor reclame te maken. 
  
Inlichtingen: Eldert Ameling en F.T. Braaksma (0596) 55 16 08 of 
braeckxma@hetnet.nl.  
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't Zel weer veurjoar worden 
 
Concert koor en muziek in de Hervormde Kerk van Stedum 28 februari.  
Op zaterdag 28 februari om 20.00 uur vindt er een concert plaats met zang en 
muziek in de Hervormde Kerk van Stedum. Dit concert vervangt het traditionele 
kerstconcert, dat dit jaar vanwege omstandigheden niet door kon gaan. Aan het 
concert wordt deel genomen door de koren Excelsior uit Westeremden, Canta Li-
bre uit Ten Boer en het Christelijk Vocaal Ensemble Stedum en door de Christelij-
ke Fanfare Jehova Nissi uit Stedum. Kortom, een pallet van amateur muziek be-
oefening in de omgeving van Stedum. Het wordt een vrolijke en hoopvolle gebeur-
tenis, de lente dient zich aan en het thema is dan ook “t zel weer veurjoar wor-
den”. 
  
Iedereen met lente in zijn kop en de liefde voor muziek in zijn hart wordt van hart 
uitgenodigd om te komen en deel te nemen aan de samenzang die in het pro-
gramma is opgenomen. 
 
 

 

Uitnodiging jaarvergadering begrafenisvereniging 
 
Maandag 9 maart 2009 in Café “Het oude Raedthuys” om 20.00 uur. 
 
1. Agenda 
2. Opening 
3. Notulen 
4. Ingekomen stukken/mededelingen 
5. Gedenken overledenen 2008 
6. Bestuursverkiezing 
7. Aftredend en herkiesbaar, de heer K. Pilon 
8. Verslag kasnazieners en benoeming kasnaziener 
9. Verslag penningmeester 
10. Voorstel contributieverhoging 

 - Gezinnen € 2 en alleenstaanden € 1 per jaar 
 - Aanpassing kosten acceptgirokaart 

11. Aansluiting bij de federatie van uitvaartverenigingen provincie Groningen 
12. KAARTBEZORGING 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 
 
Het Bestuur 
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FC Groningen opent jubileumjaar v.v. Stedum  
 
(vervolg van pagina 3) 
Het programma wat trainer Knol had samengesteld bestond uit een circuit van vier 
onderdelen die per groep moest worden afgewerkt. Bij elk onderdeel stond een 
trainer op speler om aanwijzingen te geven. 
In het begin was men nog wat gespannen en onder de indruk van de sterspelers 
van de FC maar al gauw was die schroom afgeworpen en werd er serieus ge-
traind. Onder de bezielende leiding van vooral trainer Knol hebben de kinderen 
veel plezier gehad.  
Aan het slot van het circuit, toen er maar liefst 1,5 uur getraind was, werden er 
nog penalty’s genomen op de beide aanwezige keepers van de senioren.  
 
Voor elke winnaar van een team was er door FC Groningen een sjaal beschikbaar 
gesteld. Na afloop was er natuurlijk ruim de tijd om van de spelers handtekenin-
gen te scoren. Ook had men voor iedereen enkele spelerskaarten en een poster 
meegenomen waarmee de herinnering aan deze leuke dag nog even zal duren. 
 
In de nazit van trainer, spelers en begeleiding, werden de gasten door de voorzit-
ter van de jubileumcommissie, Kees Mulder, bedankt voor hun aanwezigheid en 
bood hij hen namens v.v Stedum een kleine attentie aan Trainer Knol bedankte op 
zijn beurt de vereniging voor de zeer gastvrije ontvangst en wenste v.v Stedum 
een goed jubileumjaar toe, Als verrassing bood hij een, door de selectie van FC 
Groningen gesigneerde bal aan en wenste de vereniging veel goed in de toe-

komst.  
Het jubileumjaar is met deze clinic op een fantastische wijze geopend, Gezien de 
rest van het programma zal dit alleen maar beter worden en belooft het een goed 
jaar voor de vereniging te worden.  
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Reünie v.v. Stedum 
 
Op 18 oktober 1934 werd voetbalvereniging Stedum opgericht. Dit jaar wordt het 
75-jarige jubileum gevierd met diverse activiteiten. Het programma ziet er in grote 
lijnen als volgt uit: 
6 juni Grote sponsorloop door alle leden van v.v. Stedum 
20 juni Stedum 1 - oud FC Groningen. Aanvang: 19.00 uur 
16 oktober Receptie voor alle leden, donateurs, vrijwilligers, genodigden en 
sponsoren. Het is van 19.00 u - 21.00 uur en gastspreker is Hans Nijland van FC 
Groningen. Vervolgens is er vanaf 21.30 uur een feestavond met Papa di Grazzi, 
Vlieg en de Meppers en DJ Jannes. Entree € 10,00. Tent open 21.30. 
17 oktober Reünie voor alle (oud) leden met als afsluiting eenwarm-en koudbuf-
fet. Kosten deelname € 20,00. Aansluitend feestavond, aanvang: 21.00 uur met 
de volgende artiesten: 21.30 uur René Becker; 22.30 uur Frank van Etten; 23.30 
uur Helemaal Hollands; 00.30 uur Burdy. Het geheel zal verder muzikaal worden 
omlijst door de band La Vita. Entree € 15,00.  
 
Vanaf heden zijn er op donderdagavond vanaf 20.30 uur en zaterdags vanaf 
16.00 uur kaarten te koop in de kantine van de v.v. Stedum. Ook kunnen kaarten 
online worden besteld via www.vvstedum.nl Kijk voor meer prijzen op deze site of 
in de Stedumer van december. 
 
Combikaart 
Wanneer je naar de reünie wilt en naar beide feestavonden, dan ben je het voor-
deligst uit met een combikaart en betaal je in totaal € 35,00 per persoon. Een 
voordeel van € 10,00. 
Geef je schriftelijk op voor de reünie (per internet, e-mail of brief)  Vermeldt in de 
e-mail (keesmulder50@hotmail.com) of brief de volledige voor- en achter-
na(a)m(en, adres, postcode en woonplaats en maak  
€ 35,00 per persoon over op bankrekeningnummer 1436.59.979  t.n.v. Voetbal-
vereniging Stedum. Uw kaart(en) zullen dan binnen twee weken aan u worden 
verzonden.  
 
De brieven kunnen worden gestuurd naar K. Mulder, Vlaspad 1 A 9921 PR  Ste-
dum. Wanneer u over namen en adressen van andere oud-leden beschikt, dan 
kunt u deze ook aan het bovengenoemde e-mail- of postadres doorgeven.  
Ook zijn er diverse T-shirts, polo’s en sweaters met capuchon voor een ieder te 
koop. Voorbeelden hiervan hangen in de kantine van de v.v. Stedum  of je kunt ze 
bekijken en bestellen op www.vvstedum.nl                                                              
Misschien is het leuk om met je team een bestelling te plaatsen. Het belooft dus 
een onvergetelijk jubileumjaar te worden voor de v.v. Stedum. 
Koop nu snel kaarten want: vol = vol 
 
De jubileumcommissie bestaat uit: Lucia Roorda, Dirk Dijkema, Pieter Hovius, 
Boelie de Sturler, Sibolt Hovenga, Johann Veen en Kees Mulder. 
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35 jaar Schuttersvereniging Stedum 
  
Zaterdag 1 november vierden de Schutters hun 35 jarig bestaan. Het feestcomité 
zorgde voor elk wat wils. Na een warm en koud buffet in het Trefpunt vertrokken 
de leden met aanhang naar het café ‘t Oude Raedthuys waar de leden  bijeen 
komen voor het schuttersseizoen. 25 schietbeurten tellen mee voor de competitie 
in een jaar. Daarna volgt de kroning van de koning(in) en de secondanten.  

 

Deze avond stond in het teken van het 
35 jarig bestaan. Zes schutters die in 
het zonnetje werden gezet en gehul-
digd met hun 35 jaar lidmaatschap. 
Namelijk: Hans Jensema- Wim Kuin- 
Albert Remminga- Harm Pestoor- Kees 
Eisema en Jannes Winter. Ze ontvin-

gen allen een oorkonde. Ook Kees Eisema is sinds 1974 al penningmeester van 
de club en is Siebrand Dijkema sinds 1983 onze voorzitter. Veel leden zijn jaren-
lang lid. 
 

Door de leuke diapresentatie van Jan Timmer vanaf 1973 tot 2008 viel er natuur-
lijk veel te lachen. Kees Vriezema had van de ballonvaart een dvd gemaakt met 
muziek. Schitterend! Een geslaagde avond waarna de voorzitter ons wel thuis 
wenste. 
 

Tennislessen starten in april  
 
Binnenkort komt er bij de leden in de brievenbus  ons jaarlijks info-blad,  maar nu 
alvast een "reminder" voor de opgave van  tennislessen: 
De lessen beginnen in de eerste of tweede week van april, hoogstwaarschijnlijk 
weer op de dinsdag en de woensdag tussen 17.00 en 20.15 uur.  
Er zijn 12 lessen, die grotendeels voor de zomervakantie worden gegeven en voor 
een klein deel erna. Maak een goede start en geef je op : briefje of strook-
je inleveren: vóór 1 maart bij Trix Leegte, Triezenbergstraat 8 of via e-mail: 
trix.leegte@hetnet.nl 
En dan nog even dit: er is een nieuwe trainer gevonden! 
Nieuw in Stedum en lid worden? Inlichtingen bij Lia Harkema (0596) 55 17 82. 
 

 
Mooie tijd voor de ijsvereniging 
 
De winter loopt teneinde, we kijken al weer uit naar de lente. Maar  terugkijkend 
hebben we een mooie periode gehad,de baan lag er mooi bij, en was van de regio 
het eerst open. Met vereende kracht heeft het ijsbaanbestuur, samen met veel 
vrijwilligers, er prachtige dagen van kunnen maken. 
Wat te denken van de ‘Noorderrondrit’ voor de jeugd, waar de echte plaatsnaam 
borden niet ontbraken. Ongeveer 75 kinderen hebben de tocht volbracht. En dan 
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nog de prikslee wedstrijd, waar 40 deelnemers vochten om de vleesprijzen. Een 
geweldige happening. De ijshockey  hoek was een groot succes,met vallen en 
opstaan  werd er gretig gebruik van gemaakt, zeker voor herhaling vaatbaar. Lof 
aan de beide basisscholen die ook bijna dagelijks gebruik gingen maken van de 
ijsbaan. 
 

Met een groot aantal leden zijn wij een grote vereniging,en dat geeft ons de spirit 
om actief  te blijven. Met vele dank aan alle vrijwilligers! 
 

Bestuur ‘IJsvereniging Stedum” 
 
 
 

 
 

 Hengelclub “Ons Ge-
noegen”; Nog één keer 
2008 
 
Algemeen besloten werd de twee 
laatste wedstrijden van de Zo-
meravondcompetitie een week op 
te schuiven. Zo werd de wedstrijd 
van 25 juni naar 2 juli verplaatst. 
Met zijn allen, en onze leefnetten, 
gingen wij naar het Damsterdiep 
tussen Winneweer en Ten Post. 
Het werd niet alleen een span-

nende wedstrijd, maar het was ook spannend wat het weer zou gaan doen. Het 
was de hele dag abnormaal warm geweest. De thermometer van de voormalige 
Rabobank aan de Stationsweg gaf ’s middags 29 graden aan! Tegen de avond 
werd er onweer voorspeld en vooral veel regen! Gelukkig hielden wij het droog! 
Dries Ameling had een aardig plekje gevonden in de buurt van het viaduct. Toen 
er na een tijdje een aantal jongeren het water in ging, restte hem niets anders dan 
een andere plek op te zoeken. Maar ook daar wilde het niet lukken. Enkele leden 
vingen een paling. Volgens de biologen zijn die beesten inmiddels buitengewoon 
zeldzaam geworden. Vader en zoon Boxem deden het deze wedstrijd zeer goed. 
Jan van Leeuwen ving op sleep een reus van een brasem. Bernhard Hofman 
deed het ook nu weer prima en werd op deze wedstrijd tweede. Ondergetekende 
werd op deze wedstrijd eerste. 
 

Uitslag, 2 juli 2008 
1e  E. Ameling: 13 stuks, 1270 gram, 38,4 punten. 2e B. Hofman: 8, 1050, 29. 3e J. van Leeu-
wen: 1, 1270, 26,4. 4e W. Boxem: 6, 390, 13,8. 5e B. Boxem: 5, 280, 10,6. 6e G. Feenstra: 3, 
370, 10,4. 7e G. Hovenga: 2, 260, 7,2. 8e J. de Jonge: 1, 50, 2. 9e D. Ameling: 1, 40, 1,8. 
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De laatste wedstrijd van de avondcompetitie 2008, werd gehouden op 9 juli in het 
Damsterdiep, dezelfde plek als een week eerder. De dagen hiervoor hadden wij 
regelmatig regen gehad. Deze avond bleef het gelukkig droog. Ook was het een 
stuk minder warm dan de dagen hiervoor. De vis treuzelde, zat even aan het aas 
en liet het afweten. Het was deze avond nog een hele kunst om een vis aan de 
haak te slaan. Na het tellen en wegen aan de waterkant, werd de gevangen vis 
weer netjes in het water teruggezet. Nu konden wij met zijn allen weer naar Ste-
dum. Aansluitend aan deze wedstrijd werd de prijsuitreiking gehouden in het club-
huis café “t Oude Raedthuys”. Daar sloeg onze secretaris de heer Tjeerd Burgstra 
aan het rekenen en kon na enige tijd de kampioenen bekend maken. Voor alle 
negen wedstrijdvissers waren er prachtige vleesprijzen verzorgd door slager Rog-
gema uit Loppersum. Hierna kwam het eremetaal voor den dag. Het werd span-
nend. Maar daar kwam de uitslag: Algemeen Kampioen werd de heer Bernhard 
Hofman, Zwaargewicht Kampioen werd de heer Jan van Leeuwen en Aantalkam-
pioen werd de heer Dries Ameling! Met een handdruk van beide bestuursleden 
werd het edelmetaal aan de heren uitgereikt. Iedereen vond dat het een spannen-
de competitie was geweest en voor herhaling vatbaar. 
 
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) 

 
 
28 februari ’t Zel weer veurjoar worden; concert door koren en muziek-

vereniging 
 
28 februari  Keltische folkband Maalstroom in Huizinge. 
 
9 maart Jaarvergadering begrafenisvereniging in café ’t Oude Raedthuys 

om 20.00 uur 
 
14 maart  Activiteit scouting om 13.30 uur 
 
18 maart   NBvP, Vrouwen van NU om 20.00 uur in “Ons Dorpshuis”  

Westeremden: Alles over het weer door: Weervrouw Harma Boer 
van RTV Noord. 

 
20 maart  Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
 
27 en 28 maart “Pak je koffer maar weer uit schat”. Nieuw toneelstuk van vereni-

ging O.N.A.  
 
1 april Deadline voor verenigingen om subsidie aan te vragen. 
 
3 april  Jubileumfeest Dorpsbelangen met optreden van Erwin de Vries. 
 

16 mei   Alvast om te noteren: De “Steemeromloop”   
 
 
 
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt 
normgaal gesproken elke vierde vrijdag van de maand, met uitzondering van december. Kopij 
moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit in juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aan-
leveren, dus geen eigen opmaak.  
 
De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 27 maart. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 18 maart. 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 
 

 


