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Dorpsbewoners, 
 

Iedereen heel hartelijk bedankt voor de inzet en deelname op 30 april, 4 en 5 mei. 
Zonder vrijwilligers en dorpsbewoners kan de Oranjevereniging dit niet allemaal 
organiseren. Wij zij erg blij dat iedereen zo spontaan heeft meegewerkt. 
 

Koninginnedag 30 april was een geweldige dag met heerlijk weer. 
Wat hebben de kinderen genoten van de spelletjes en de priegelmarkt. 
De zeskampspellen waren ontzettend leuk van opzet, al was het jammer dat van 
de familieskelter de as kapot ging en we dit onderdeel moesten laten vallen. Maar 
hoeveel mensen krijg je in een kleine auto,was helemaal je van het. De gekste 
capriolen werden uitgehaald om er maar meer personen in te krijgen(Swaithoes 
captain Karel) kreeg er goed van langs in de auto. 
 

Ook op de grote ballen en het wijnglazen bouwen met hindernis waren moeilijke 
evenementen. Maar iedereen heeft het keurig gedaan. Veel toeschouwers kwa-
men de deelnemers aanmoedigen. En het was een strijd tussen de Schutters en 
Oet Steem(Wielrenners). Oet Steem ging er uiteindelijk met de 1e plaats vandoor. 
De Schutters werden tweede. Swaithoes Klaaske 3e prijs-Stokstoet werd 4e –
Swaithoes Henk werd 5e –Swaithoes Nienke werd 6e en de 7e plaats was voor 
Croissantjes-Hagelslag-Pindakaas. 
 

Om 20.00 werd in het Hervormd Centrum het toneelstuk Daklozenhoes Awainzma 
opgevoerd. Schitterend gespeeld door Buurtvereniging Mit’n Kander uit Bedum. 
De regie was in handen van Johan Brokken. Licht en geluid door Stedum.com 
met Luit Keller. Een schitterende afsluiting van de Koninginnedag 2012. 
 

Bij de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei in de Nederlands Hervormde Kerk waren 
ongeveer 180 mensen aanwezig. Het Thema dit jaar was: “Vrijheid geef je door”. 
Een ensemble van de muziekvereniging Jehova Nissi speelde enkele stukken.  
Het orgel werd bespeeld door de heer Wimmenhove. De scouting gaf aan ieder-
een een witte roos die bij de gedenkplaat in twee grote manden werden gestoken. 
De gedenkplaat voor oorlogsslachtoffers werd op 30 maart dit jaar onthuld. 
De Krans en bloemlegging zullen vanaf heden op 4 mei bij het monument plaats 
vinden. Namens de Gemeente Loppersum,Vereniging van Dorpsbelangen, Vluch-
telingenwerk, Gereformeerde kerk en de Oranjevereniging/Comité 4 en 5 mei 
werden kransen en bloemen gelegd. Na afloop was er een kopje koffie in het Her-
vormd Centrum 
 
 

 

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

Op de foto staan dit keer Jan en Grietje Doornbosch. (foto: Janna Bathoorn). Allebei zijn ze ge-
boren en getogen Stedumers en wonen op ‘naar eigen zeggen’  mooiste plekje van Stedum: 
recht tegenover het Stedumermaar. Eldert Ameling praat met hen. 
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Het bestuur van de Oranjevereniging v.l.n.r.: Martijn Berends, Coby Nienhuis, Dinie Smit,  
Syta Timmer en Kees Vriezema. Liggend Peter Jans 
 

Op 5 mei de Bevrijdingsdag scheen de zon en die hebben we de gehele dag ver-
der gezien. De Oranjevereniging was al op tijd aanwezig bij het Borgterrein voor 
de inrichting. 
 

De stormbaan van 21 meter lang was een waar paradijs voor de kinderen. Ook 
veel kinderen hadden hun waren weer uitgestald aan de Borgweg voor de prie-
gelmarkt. Onder andere de kaasboer,hobbydames-kaartjes-zeepjes stonden aan 
de kant met hun kraampjes. 
Tegen 14.30 u rolden de legerwagens van Pocket-Tour en Keep Them Rolling 
door het dorp. Een geweldig evenement. De Pipeband Clan Mac Beth uit Gronin-
gen stonden er zo maar tussen te spelen. De koffie en oranjekoek werden snel 
naar de legervoertuigen gebracht en na vele complimenten en bedankjes voor de 
gezelligheid van de chauffeurs werd het sein ‘Start’ gegeven. Toeterend en 
zwaaiend vertrokken ze weer en werden ze uitgezwaaid door de vele toeschou-
wers die langs de kant van de weg stonden. Prachtig gewoon dat het nog zo ge-
waardeerd wordt door de toeschouwers en wat een hobby hebben deze mensen. 
De bewoners van de Weemweg en Borgweg: bedankt voor het ophangen van de 
vlaggetjes. 
 

Na een heerlijke gehaktbal, bruine bonen met spekjes of saté trokken de toe-
schouwers huiswaarts. Wij als Bestuur van de Oranjevereniging kunnen terugzien 
op een prachtige Koninginnedag, een bewogen herdenkingsbijeenkomst en een 
schitterende Bevrijdingsdag. 
Steem bedankt! 
 

Coby Nienhuis 
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Jan en Grietje Doornbosch 
 

Waar de woorden vandaan kwamen, weet ik niet. 
Waarschijnlijk uit een boek of gedicht. De zin die in 
mij opkwam luidde: als een zilveren lint slingerde 
het water zich door het landschap. Ik moest hieraan 
denken toen ik door het raam naar buiten keek bij 
meneer en mevrouw Doornbosch aan de Lellen-
sterweg 7. Het uitzicht op dit adres is met geen en-
kel uitzicht te vergelijken. Net als in de bovenstaan-
de regel is de kleur van het Stedumermaar, wan-
neer er licht overheen strijkt, zilverkleurig. Je kijkt 
hier uit op het Maar tot aan een scherpe bocht in 
dat zeer oude water. Rietkragen zijn er groen tot 

bruin gekleurd, afhankelijk van het jaargetijde. Bedrijvigheid heb je hier het hele 
jaar door. Jan Doornbosch: "daar hebben wij alleen maar van genoten van dat uit-
zicht." Grietje Doornbosch: "wij hebben hier het mooiste plekje van Stedum." Jan: 
"wij kijken zo uit op het vuurwerk van de 28e in Groningen. De viering van het 
Groningens Ontzet. Wij zitten hier precies tegenover de Martinitoren en de Sint 
Annerweg. Wij kunnen de auto's zien rijden. Vroeger, toen wij jongelui waren en 
een jaar of vijftien, gingen wij met elkaar in het Maar zwemmen. In de winter gin-
gen wij er 'scheuveln'. Met een man of tien zijn wij een keer hier om zes uur 's 
morgens op de schaats vertrokken. Van Stedum schaatsend naar Winsum. Daar 
was de start van de Noorderrondrit, 75 kilometer. Maar de kilometers van de 
heen- en de terugreis kwamen daar nog eens overheen." Jan herinnert zich nog 
dat er verscheidene boten in het Maar lagen. Turfschepen kwamen hier naar toe 
voor de brandstoffenhandelaar. Voor Kruidhof. Andere schepen kwamen om de 
bieten op te halen. Die werden hier en in de omgeving verbouwd. "Alle ballast, alle 
afval, ijzerwerk, blik, volle wc-emmers, werden naar de opslag gebracht bij het 
Maar. De Gemeente Stedum had daar een aantal opslagruimtes." 
 

Grietje Doornbosch-Laning (1941) werd geboren op de Lellensterweg A256¹. Nu 
in onze tijd huisnummer 32. Zij vertelt over haar vader Derk Laning (1910-2002). 
Hij was los arbeider op de boerderijen en wisselde dat af met zijn werk op de 
dorsmachine. Grietjes moeder heette Aaffien Bos. Zij werd geboren in Garsthui-
zen. Opa en grootmoe Bos kwamen van Huizinge. 'Hoezing' in het Gronings. 
Grootmoe Bos haar meisjesnaam was Mulder. Zij had heel wat familieleden in 
Stedum wonen. 
 

Jan Doornbosch werd in 1927 geboren op een heel bijzondere plek! Dat was op 
de bekende boerderij 'Niehof' aan de Lopsterweg in Stedum. Zijn beide ouders 
hadden daar een baan. Vader deed de tuin, moeder de huishouding. De boer die 
daar in die jaren woonde heette Thies J. Dijk. Vader en moeder Doornbosch 
woonden bij Dijk op de boerderij. Naast de tuin, die vader onderhield bij Dijk, 
werkte Harm Doornbosch ook bij een zekere Guikema. 
 

Op 13 september 1928, het jaar na de geboorte van Jan, overleed Thies J. Dijk. 
Hierna werd de boerderij op 18 januari 1929 verkocht aan J. D. Jensema voor het 
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bedrag van 10670 gulden. Op 11 maart werd er een boeldag gehouden waar de 
huisraad werd verkocht. Daarna op 2 maart werd een aanvang gemaakt met het 
bouwen van een huis voor de familie Doornbosch aan: 'Gedempte Moar', thans 
Triezenbergstraat. "Mijn moeder heette Grietje Koopman," vertelt Doornbosch, "zij 
was een zuster van de vader van mevrouw G. Van Zanten-Koopman, van de Sta-
tionsweg. Mijn vader Harm werd geboren op 1 januari 1893 in Huizinge, gemeen-
te Middelstum." 
 

Grietje: "Jan en ik zijn in 1963 getrouwd. Wij hebben deze woning toen gekocht. 
Maar het was in die tijd een dubbelhuis. Aan de ene kant was het huisnummer 5. 
Aan de kant, waar wij nu in de huiskamer zitten, huisnummer 7. In eerste instantie 
woonden wij op nummer 5 en woonde de heer Hans Ensing op nummer 7. Toen 
deze Ensing verhuisde, gingen wij naar nummer 7. Tante Stien Koopman, een 
tante van Jan, kwam op nummer 5 wonen. Tante Stien was al een oude dame. 
Nadat zij er niet meer was werd het dubbelhuis één woning met huisnummer 7."  
 

Doornbosch was lange tijd vrachtwagenchauffeur en reed meer dan vijfendertig 
jaar voor 'De Sperwer'. Jan: "daar aan de Noordwolderweg in Bedum zat het grote 
depot van 'De Sperwer'. Wij hadden daar in Bedum twintig vrachtwagens! Dat is al 
weer een hele tijd geleden." Terwijl Jan Doornbosch op een paar passen afstand 
van het viswater woont is hij geen hengelaar. Jan kijkt wel regelmatig bij de vis-
sers. En als er dan in één keer geen enkele hengelaar meer in de haven zit, dan 
valt dat op. Soms is het zo druk in de haven en staan de vissers mannetje aan 
mannetje te vissen. In weer andere periodes wordt er elders meer vis gevangen. 
In de haven zie je dan geen mens. 
 

Iets waar Jan wel veel aardigheid aan heeft, zijn zijn kippen. Zo lang dat hij op de 
Lellensterweg woont, houdt hij enkele exemplaren voor plezier en een eitje. Op dit 
moment zijn dat drie legkippen en twee krielkippen. Zij zijn verdeeld over twee 
hokjes met eigen buitenren. In elk hokje zit bij de kippen een prachtige krielhaan-
tje. En het ras van deze krielen is: Groninger Meeuw, goudpel. De legkippen haalt 
Doornbosch al jaren bij de heer Burema uit Westeremden. Aan het eind van de 
middag laat Jan mij de kippen zien en een zelfgebouwde kas. In een schuur zitten 
twee knappe Hollandertjes, konijnen in de kleuren zwartbont en bruinbont. 
 

Het volgende onderwerp dient zich aan. Grietje informeert of ik het al in de krant 
heb gelezen? Van ONA? Zij vertelt dat de toneelvereniging ONA, waarvan zij al 
jarenlang lid is, dit jaar maar liefst 55 jaar bestaat. Afgelopen 2 april, 55 jaar gele-
den, werd de toneelvereniging bij haar ouders in huis aan de Lellensterweg opge-
richt. Grietje: "ONA betekent: Ontspanning Na Arbeid. Mijn ouders speelden ook 
altijd mee in de toneelstukken. Ook mijn broer Henk Laning en mijn zuster Tineke 
Laning. Wij hebben wel eens meegemaakt dat er vijf leden uit ons gezin een rol 
hadden in een toneelstuk. Mijn vader was ook regisseur, Mijn moeder bedacht de 
naam van de toneelvereniging!" Tineke, de zuster van Grietje, woonde met haar 
man Louis Ousema en hun kinderen in de jaren zeventig nog aan de Lellenster-
weg nummer 9. Louis reed op de tankwagen van de DOMO. 
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"Ik kreeg mijn eerste rollen pas op vijftienjarige leeftijd," gaat Grietje verder, "in die 
beginjaren was ik te jong." Gespeeld werd altijd in het Hervormd Centrum. "Wij 
repeteerden bij de leden thuis." Namen van leden uit die eerste jaren waren: Tie-
men de Jonge, Gerrit Huisman (timmerman), Auko Mulder (verfwinkel en huis-
schilder), leden van de familie Bulthuis en leden van de familie Laning. Wanneer 
wij dan even verder praten over de familie Laning, over mensen met de naam La-
ning aan vaderskant of moederskant, passeren er namen uit het heden en verle-
den. Stedumers die bekendheid genieten en genoten door hun werk, door hun 
sport en dikwijls ook hun bestuurlijk werk. "Het is een gróte familie," zegt Grietje 
en vervolgt: "bij ONA was ik jarenlang secretaresse. Nu ben ik nog steeds lid. Ik 
wil ONA niet in de steek laten. Het is een stukje van mijn leven. Mijn ouders heb-
ben het opgericht!" 
"Is het juist," vraag ik, "dat wanneer ik aan die eerste jaren denk, ik een huiskamer 
als decor zie?" "Dat klopt," zegt Grietje, "toen waren het echte familiestukken. 
Daar zat nog inhoud in. Stukken met een lach en een traan. Men wil tegenwoordig 
graag een blijspel zien. Vroeger waren er ook ernstige stukken met een humoristi-
sche draad er doorheen. Wij hadden vroeger ook al stukken met zeven, acht spe-
lers. En Gerrit Huisman was een hele goede souffleur!" 
 

Drie dochters heeft het echtpaar Doornbosch: Aaffien werd geboren in 1964, Mar-
griet in 1966 en Lutiena in 1969. In hun jeugd gingen de meisjes naar de Christe-
lijke School. Grietje: "Jan en ik gaan elke zondag naar de Hervormde kerk van de 
Hervormde Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post." Jan Doornbosch 
wijst met zijn vinger naar de muur waar een prachtig schilderij hangt van de Her-
vormde kerk en zegt: "daar staat ie! Hoe kunnen ze het zo schilderen!" Grietje 
vertelt dat ze 12 jaar in de Kerkenraad heeft gezeten; zij was 4 jaar diaken. Hierna 
werd zij als ouderling bevestigd en was dat acht jaar lang. Op dit moment is zij 
één van de mensen die ervoor zorgt dat er een cassetteband met de preek bij een 
aantal leden bezorgd wordt. Ook is zij gastvrouw bij de kerk. In wisselende dienst 
bezorgt zij de leden van 75 jaar en ouder een bloemetje en zij behartigt het 'Ver-
jaardagsfonds'. 
 

Met Jan die twee jaar diaken was, loop ik aan het eind van deze middag nog even 
door hun tuin. Wij bekijken de kippen met hun haantjes. De kleurige veren glan-
zen in het heldere licht. 
 

Eldert Ameling        
 

 

Hartstichting 
 

De collecte voor de hartstichting heeft dit jaar een bedrag van € 622.80 opge-
bracht. Wij bedanken een ieder die ook dit jaar de hartstichting weer gesteund 
hebben. Collectanten die dit jaar dit mooi bedrag bij elkaar hebben gehaald, ge-
vers en geefsters nogmaals hartelijk dank voor dit mooi resultaat. De mogelijkheid 
om uw oude mobieltjes in te leveren blijft, ook hieruit haalt de hartstichting inko-
men. U kunt ze inleveren op Lopsterweg 11. 
 

Ida Rijskamp 
De Hartstichting 



 7

SMS alarmering bij reanimatie 
 

Ruim 60 mensen in Stedum zijn opgeleid om te kunnen reanimeren. Het is goed 
om te weten dat er altijd wel iemand in de buurt is die kan reanimeren. Ruim 
15000 mensen worden namelijk jaarlijks getroffen door een hartstilstand. Daar zijn 
de mensen die in het ziekenhuis een hartstilstand krijgen niet bijgeteld. Van deze 
mensen overleeft 12% deze hartstilstand, omdat er iemand in de buurt was die 
kon reanimeren. Een te laag percentage.  
 

Dit percentage kan omhoog als zo snel mogelijk met de reanimatie wordt gestart 
en het hart binnen 6 minuten één of meerdere stroomstoten heeft gehad. De kans 
op overleven stijgt dan naar 50-70% 
 

Hoe kom je nou zo snel in contact met iemand die kan reanimeren? Dit probleem 
is nu gelukkig opgelost. Iedereen die kan reanimeren en daarvoor een geldig en 
erkend certificaat heeft kan zich per direct aanmelden bij de stichting Groningen 
hartveilig. Deze stichting heeft als één van de doelen: 'Hoe krijgen wij overal in de 
provincie Groningen binnen 6 minuten één of meerdere hulpverleners ter plaatse 
bij een slachtoffer met een hartstilstand?' 
 

Om dat doel te bereiken is een alarmeringsmiddel ontwikkeld, de aedlocator. Die 
alarmeert in geval van een acute hartstilstand getrainde reanimatie-vrijwilligers 
per sms. Dat wordt gedaan door de meldkamer van de ambulancezorg. Per alar-
mering krijgen 16 vrijwilligers zo’n sms.  
 

Alle mensen die in Stedum in het Swaithoes zijn opgeleid en een geldig certificaat 
hebben zijn in kennis gesteld van dit nieuwe alarmeringsmiddel. Zij kunnen zich 
opgeven bij de stichting en bij de aedlocator. Ook andere mensen die in het bezit 
zijn van een geldig certificaat kunnen zich opgeven. Neem hiervoor contact op 
met Karel Zuiderveld, te bereiken via het Swaithoes: (0596) 55 23 69. 
 

Wanneer voldoende mensen zich aanmelden, zal er vast iemand zijn die het 
alarmeringsssms’je leest als er hulp nodig is bij een hartstilstand. De kans dat ie-
mand een hartstilstand overleeft wordt dan vele malen groter. 
 

Karel Zuiderveld 
 

 

Fanfare her en der(de) 
 

Misschien had u het al gelezen of bij de aubade op koninginnedag gehoord? We 
zijn derde geworden, in de derde divisie, tijdens de fanfarekampioenschappen 
(ONFK) in Drachten! Daar waren we heel blij mee. Door de wedstrijdspanning – 
het gaat immers om de eer van het orkest en van de dirigent – was misschien de 
uitvoering van 'De Kwelgeest' wel iets minder dan tijdens ons concert 'Oetpebaai-
ern', maar de jury had veel waardering voor de eigen interpretatie die we eraan 
gaven. Met 'The voice of Holland' en de paardendressuur heeft zo'n fanfare-
evenement immers gemeen dat een jury bepaalt wie er in de prijzen valt. Voor 
onze muzikantenvrienden van Sereno uit Baflo pakte dat deze keer juist minder 
goed uit. Hun optreden ging heel goed, maar de jury vond dat Sereno met een 
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bepaald deel van het verplichte werk iets te vrij was omgegaan. Zij werden tot hun 
teleurstelling vijfde in hun divisie. Ondanks alle stress en extra gedoe is het toch 
de moeite waard zo nu en dan deel te nemen aan een concours of kampioen-
schap. Het houdt ons scherp! 
 

Er was een meisje dat op de derde avond in haar bedje verzuchtte: 'Alweer mu-
ziek?'; maar wij vonden het zelf erg leuk om drie avonden achter elkaar wat vrolij-
ke muziek te mogen spelen bij de haven. ONA had ons hiervoor uitgenodigd als 
onderdeel van hun 'lopende toneelvoorstelling' en de heer Timmer onthaalde ons 
gastvrij op zijn erf. Met een spontaan publiek, veel wasknijpers om de muziek op 
de standaard te houden en het slagwerk van Timon Verduyn en Koos Rijskamp – 
met zijn eerste drumsolo ooit – was het ook voor ons weer een mooi dorpsavon-
tuur. Complimenten aan ONA voor hun originele initiatief en goede organisatie. 
Maar ook aan onze bugelist Florian Verduyn, die zelfs de zaterdag, met tien kilo-
meter Steemer omloop in de benen, niet verzaakte. 
 

Jehova Nissi maakt zich nu op voor de eindsprint: in het concervatorium in Gro-
ningen nog één keer De Kwelgeest uitvoeren, de avondvierdaagse inhalen en een 
'midzomeravondconcert' op zaterdag 30 juni, waarschijnlijk op het Borgterrein. 
Maar daarover later meer. 
 

Fenneke Colstee 
Cmv Jehova Nissi 
 

 

Herstelcafé op 16 juni in de Zorgbuurderij 
 

Heb je ook een fijne trui met een gat er in, of een waterkoker die niet meer af-
slaat? Van die spullen die je niet weg wilt gooien, maar die jezelf ook niet kunt re-
pareren? Dan is het Herstelcafé iets voor jou. Op 16 juni kun je tegen een (zelf te 
bepalen) vergoeding kleine reparaties laten uitvoeren. Het Herstelcafé is in de 
zorgbuurderij, Bedumerweg 43 Stedum. Het is gelijk met onderstaande work-
shops op 16 juni (10.00-17.00 uur), dus er is meer te beleven. 
 

Wil je graag naar het Herstelcafé, maar is vervoer een probleem? Neem dan con-
tact op met Ellen Gommers, 06-22 55  39 64, dan zoeken we naar een oplossing. 
 

Ellen Gommers 
 

 

Tussen kunst en klei 
 

Op zaterdag 16 juni tussen 10 – 16 uur worden er op Dorpstuin De Heemen aller-
lei workshops gegeven. Je kunt papier scheppen van groenten uit de tuin, terplek-
ke klei opgraven en er een potje van maken, een vogelverschrikker maken om de 
vogels weg te jagen, fotograferen met je neus op de klei, een klankschilderij ma-
ken met eenvoudige muziekinstrumenten, boeketjes maken van bloemen uit de 
tuin en een bloemenpers maken om bloemen in te drogen. Bovendien kun je soep 
komen koken van de soepgroenten die op de scholen zijn voor gekweekt en in het 
voorjaar in de tuin geplant.  
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De workshops worden verzorgd door professionals uit het dorp: de Boekwerk-
plaats Stedum van Wim en Susanna Gremmen, In je Nopjes van Mirjam Geerts, 
Janna Bathoorn fotografie, Muziekwerkplaats Muzette van Leo van Esch en pro-
fessionele kok Sander de Leeuw. Daarnaast helpen vrijwilligers mee. 
 

De workshop soep maken is ’s ochtends. De soep wordt geserveerd tussen 12.00 
en 13.30 uur. Hierbij worden broodjes gebakken boven het vuur. Andere work-
shops zijn zowel ’s ochtends als ’s middags. De workshops zijn voor jong en oud, 
voor gezinnen en volwassenen. Je kunt komen wanneer het je uitkomt en ui-
teraard kun je ook de hele dag meedoen. Voor de workshops wordt een kleine 
vergoeding gevraagd.  
 

Deze activiteit is onderdeel van het Kern met Pit- project “Tussen kunst en klei”. In 
het voorjaar was er de activiteit ‘Zaaien’. De workshops op 16 juni staan in het te-
ken van ‘Groeien’. In het najaar gaan we  ‘Oogsten’: 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 
 

 

Feestweek Stedum 2012 
 

Programma 
09 juni 21:00 stoot! // party animals 
10 juni 15:30 tentdienst 
11 juni 19:00 the voice of stedum 
12 juni 14:00 lifestylebeurs 
13 juni 13:30 kindermiddag 
14 juni 10:00 55+ dag 
15 juni 21:00 dj roy  //  wat aans! 
16 JUNI 21:00 barcode  //  dj peter 
 
Wist u dat: 
De feestweek van 9 tot en met 16 juni is; De feestkrant op 29 mei bij u in de brie-
venbus valt; De Crazy Race op 2 juni gehouden wordt; Er nog veel meer informa-
tie op Feestweekstedum.nl te vinden is; Weekkaarten te koop zijn bij Installatie-
bedrijf Kruidhof (Lellensterweg 6) en ‘t Snuusterhoukje (Molenstraat 8); Hier alleen 
contant betaald kan worden; Je je nog steeds op kan geven als vrijwilliger tijdens 
de feestweek en dit via de site gedaan kan worden; Je ook niet moet vergeten je 
op te geven voor de Voice of Stedum; Deze opgave-formulieren zo spoedig mo-
gelijk ingeleverd moeten worden; Dit ook geldt voor activiteiten waarvoor je je op 
moet geven;We graag willen dat de vlaggetjes worden opgehangen in de straten; 
Dit de feestvreugde verhoogd; We iedereen namens Stichting Op Goud Geluk 
een geweldige feestweek toewensen. 
 

Ellen Roede 
Stichting Op Goud Geluk 
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Een kort verslag Steunstee 
 

Dinsdag 15 mei hadden we voor de laatste keer Steunstee van dit seizoen. Deze 
keer op een dinsdag in verband met toneeluitvoering van ONA. 
Er waren 30 personen aanwezig in het Hervormd Centrum. Werkgroep Steunstee 
had als afsluiting een etentje georganiseerd. Het eten kwam uit verpleeghuis Sol-
werd. We werden om vier uur verwacht en Sieta Smit heette ons hartelijk welkom. 
We werden getrakteerd met een hapje en een drankje. 
Ondertussen kwam Lisette Stuut en vertelde ons, dat Steunstee in het volgend 
seizoen veranderd werd naar informele zorgnetwerken. In september komt Lisette 
weer, en dan horen we wel meer hiervan. 
Daarna konden we genieten van ons diner. We begonnen met groentesoep, ver-
volgens nasi complet en tenslotte nog een toetje. Het eten smaakte ons voortref-
felijk en om half zeven wenste Sieta ons allen welthuis. 
 

Afie Nienhuis 
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In de kijker 
In deze rubriek worden nieuwe 
of minder bekende bewoners 
van het dorp voorgesteld. De-
ze borduurt verder op de oude 
rubriek : Nieuwe bewoners. 
Deze keer zijn Ali Engelage en 
Natalie Kip. Zij wonen aan Del-
leweg  5 ( voorheen café “De 
Weer”). 
 

Sinds wanneer wonen jullie  
in Stedum? 
Sinds  15 februari 2012 
 

Waar zijn jullie geboren? 
Hij in Slochteren en zij in 
Winschoten. 

 

 

Wat doen jullie voor de kost? 
Ali is monteur in oldtimer tractoren. 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid?   
Natalie houdt van TV , DVD kijken en computeren. Ali houdt van reviseren van 
oldtimer motoren. 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Italië. 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland?  
De kat en een oldtimer tractor. 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen?  
Om de plek en een stuk land dicht bij de boerderij. 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe?  
Nee, nog niet. 
 

Wat is jullie favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Ste-
dum dit boek of deze film zien? 
De soap”Goede tijden, Slechte tijden”. Het is herkenbaar. 
 

Wat vind je, naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
De Bartholomeus kerk en haar omgeving. 
 

Wat is jullie antwoord op de  vraag van de vorige nieuwe bewoners:   
Hoe zou je Stedum omschrijven in 5 woorden? 
Mooi, rustig, gezellig, vriendelijk en sociaal. 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen? 
Wat is jullie favoriete progamma op TV? 
 

Afie  Nienhuis 
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‘Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon’ 
 

Op vrijdag 11 mei 2012 vond de tweede bijeenkomst plaats van de Vertelsalon, 
die wederom te gast was in ’t Oude Raedthuys van de familie Noorbergen te Ste-
dum. Een veertigtal bezoekers schaarden zich in de bovenzaal. Gastheer van de 
avond was Paul Marius Borggreve. 
 

Velen hadden gehoopt Francien Braaksma en Eldert Ameling de hand te schud-
den voor hun jarenlange inzet. Helaas waren beide door ziekte verhinderd aan-
wezig te kunnen zijn. Voor het tweetal werden twee ansichten met goede wensen 
volgeschreven. De neef van Francien, Martijn, nam de taak op zich om bedoelde 
kaarten, bloemen van Jan Bos en een Liber Amicorum met bijdragen van trouwe 
en minder trouwe bezoekers van de Vertelsalon, aan het span te overhandigen. 
 

Maar liefst 17 mensen beklommen het podium. Een aantal had zich daartoe van 
te voren opgegeven bij algehele@gmail.com, anderen meldden zich spontaan op 
de avond. 
Verhalen vertellen Janke Sinnema naar de gebroeders Grimm 
Columns en proza: Hubert Klaver over zwervers, Mirjam van  Vliet over wat aan 
de oever geschiedt, Elly Engelkes over sporen en de Vertelsalon, Käthy de Jong 
over de oude hond en Iris Bouman met een fabel. 
In het Gronings Jan Bos met brieven, een gedicht en een verhaal over tuinen en 
cd’s, Anna de Vries – Maarhuis met ouderwets ‘bijbelsche’ geschiedenissen en 
Tiny Veldhuis over gek, maar zo gek nog niet. 
Gedichten John Zwart, overigens ook met een Zweeds liedje van Cornelis 
Vreeswijk, Flora Unger, kort maar krachtig, Jelou met onder meer  een bloedstol-
lend poeem over de poes, Robert Prijs met een hartekreet uit het verzorgingste-
huis en kort op het eind nog gedichten van Sjouk Noppert, Alie Stuulen en Anneke 
Wasscher. 
Om exact 23:00 uur werd de avond afgesloten. 
 

De volgende aflevering van de Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon zal ijs 
en weder dienende plaatsvinden op: vrijdag 31 augustus, inloop vanaf 20:00 uur, 
aanvang 20:30 uur in ’t Oude Raedthuys te Stedum. 
 
Paul Marius Borggreve 
 

 

Spelen op de peuterspeelzaal  
 

Peuterspeelzaal ‘t Vlinderhofje in Stedum is vanaf  1 januari 2012, net als de an-
dere peuterspeelzalen in de gemeente Loppersum, ondergebracht bij Kids2b. 
De peuterspeelzaal is open op de maandag en woensdag van van 8.30 tot 12:00 
uur. Nu is er op dit moment een wachtlijst  voor ’t Vlinderhofje. We denken na over 
een alternatief aanbod in Stedum. We willen daarom graag weten om hoeveel 
kinderen het in Stedum gaat. Heeft u uw peuter nog niet opgegeven? Inschrijven 
kan via onze website, www.kids2b.nl. 
 

Monique de Groot  
clustermanager PSZ 
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Stedum de boer op! de 7e van de 7e vanaf half vier 
 

Boeren nodigen burgers uit, op initiatief van de Activiteitencommissie van Dorps-
belangen. Burgers en boer komen met elkaar in contact, voor een gezellige ont-
moeting maar ook verdieping. Elkaar ontmoeten doen we door het samen op de 
fiets bezoeken van een aantal bedrijven rondom Stedum met aan het slot een ge-
zamenlijk maaltijd. Verdieping is er doordat het drie heel verschillende bedrijven 
zijn, waarover u van de eigenaren uitleg krijgt. Ook over de plek wordt u geïnfor-
meerd, door Stichting Historie Stedum, die zich in de historie van deze drie boer-
derijen gaat verdiepen. 
 

Boeren zetten de deuren open, en iedereen in Stedum is van harte uitgenodigd 
zich te laten voorlichten over de producten die er worden gemaakt, de wijze waar-
op dat gebeurt, de producten te proeven en wijzer te worden over verstandig eten. 
 

Familie Verduijn 
Het eerste bedrijf is dat van Peter en Corry Verduijn, aan de Weersterweg 1, dicht 
bij het dorp. Een moderne stal, met een boer die niet meer hoeft te melken, dat 
doet de robot voor hem. Hoe hier wordt geboerd, leggen Peter en Corry u uit en 
kunt u ook met eigen ogen zien. 
 

De Heemen 
Het tweede bedrijf is “De Heemen”, dat bestaat uit meerdere takken wat op zich 
ook heel modern is. De twee grootste onderdelen zijn het melkveebedrijf en de 
Zorg buurderij, maar ook de Dorpstuin en de  dierenweide. Ook heel leuk voor 
Stedum, want er zijn regelmatig activiteiten waarin het dorp wordt betrokken. Mar-
greet Wiersema richt zich vanuit haar loopbaan in de gezondheidszorg op de op-
vang van speciale doelgroepen, waar ze van alles over zal vertellen. En zo heeft 
het arbeidershuisje bij de boerderij nu een heel andere relatie met arbeidskracht, 
het wordt verbouwd om de “deelheemers” een goed onderkomen te bieden. Mar-
greet en Pieter Berend leggen uit waar zorgbuurderij De Heemen zich op richt, en 
hoe dat gecombineerd wordt met het boerenbedrijf. 
 

Familie Blikker 
Het derde bedrijf is dat van Gerjan en Nicky Blikker. Op een hele mooie plek, 
waar je anders niet gemakkelijk komt is een traditionele boerderij geleidelijk aan 
omgebouwd tot een modern bedrijf. Hier kun je zien hoe de kalveren worden ge-
voerd, hoe je koeien zo verzorgt dat ze meer dan 100.000 liter melk geven (hoe-
veel is dat eigenlijk?). Van de mooie plek kun je extra lang genieten, omdat er ook 
een maaltijd wordt geserveerd, met de hulp van student voedingswetenschappen 
en parttime kok Mathijs Slager. Er wordt nog gebroed op producten die met de 
boerderij te maken hebben, of allicht nog kunnen worden ingezaaid op “De Hee-
men”. Er wordt ook gezorgd voor een mooie muzikale omlijsting, en Pien en Bian-
ca zullen niet ontbreken. Of postbode Siemen ook een pakje moet bezorgen? Dat 
zou zomaar kunnen. 

 

We starten om half vier vanaf ’t Swaithoes. Daar krijgt u te horen hoe laat u bij 
welk bedrijf wordt verwacht. U fietst of wandelt zelf naar de bedrijven toe. De eer-
ste rondleiding start om vier uur en zal plm. ¾ uur duren. Dan gaat u naar het  
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volgende bedrijf, en zo zult u tussen zes en half zeven bij Gerjan en Nicky Blikker 
aankomen. Ook daar start de rondleiding, waarna u onder het genot van een 
drankje en live muziek kunt wachten op de warme maaltijd. Hiervoor moet u zich 
opgeven vóór 1-7-2012 bij activiteiten@stedum.com, we hopen m.b.v. sponsors 
dit evenement voor iedereen betaalbaar te houden. 
 

Make a wish 
Bij ’t Swaithoes heeft die dag ook de eindmeting van de actie “Kom in beweging 
voor een persoonlijk én een goed doel” plaatsgevonden. Regina Datema van 
Goud Gewicht werkt hier ook aan mee, en zal op 7 juli ook voorlichting geven. We 
hopen dan een flink bedrag te kunnen binnenhalen voor het goede doel, Stichting 
“Make a wish” (het eerdere Doe een wens). 

 

Lies Oldenhof 
Activiteitencommissie dorpsbelangen 
 

 

Uit de raad 
 

Deze keer schrijf ik over iets waar we ons als raadsleden ook over uitspreken, het 
lokale veiligheidsbeleid. Nu aan de orde bij de herinrichting van Stedum, waar 
voor de wegen geschikt worden gemaakt voor 30 km per uur. Pas dan mogen we  
aangeven aan de korpschef waar de politie volgens de raad op zou moeten letten. 
Hoewel het pas gevallen kabinet strenger straffen heeft bepleit, heb ik recent 
meegemaakt dat het omgekeerde gebeurt. Verkeersgedrag is van belang, maar 
snelheidsovertredingen blijkbaar niet. Nieuw beleid, volgens de politie. Bij de her-
inrichting van de Lopster dorpen heeft de raad gezegd de Europese regels aan te 
willen houden, allemaal in snelheid terug dus. Daarvoor zijn op 30 km aangepaste 
wegen nodig, en zo wordt ook Stedum ingericht. Nu nog ons aan de snelheid 
houden, dan zit het met de veiligheid in Stedum wel goed. Het nieuwe politiebe-
leid helpt daar niet bij, het zal wel van onszelf moeten komen. Een klein voorbeeld 
ter illustratie.  
 

N360 
De weg van Groningen naar Delfzijl is regelmatig onderwerp van gesprek. Het zou 
veiliger moeten en sneller. Er zijn de nodige aanpassingen gedaan, met doorge-
trokken streep, de rotondes en duidelijke snelheidsaanwijzingen. Toen ik afgelo-
pen week naar Delfzijl reed voor een gezamenlijke vergadering met de raad van 
Appingedam en Delfzijl, viel me de nieuwe inrichting dan ook duidelijk op. Ik wist 
overal precies hoe hard ik mocht rijden. Hoewel er auto’s zijn die van nature 
steeds harder lijken te gaan, hield ik me aan 80 km. Vlak voor Delfzijl werd ik in-
gehaald door een auto met een snelheid van naar schatting zeker 30 km per uur 
meer. Na de laatste rotonde bleek de snelheid van de inhaler echter niet zonder 
gevolgen. Een auto die vanaf het Burgemeester van Julsinghatehuis was geko-
men, was vol geraakt. In de weg zit ter plekke een brug, slecht zicht dus, voor 
beide partijen. Als je dan te hard rijdt, kun je niet tijdig remmen, het duurt langer 
en je wordt later gezien.  
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Nieuwe regels 
Wat zei de politie in Delfzijl in dit geval? We doen niets met uw informatie, we vol-
gen de nieuwe regels. We maken geen proces verbaal op, beide partijen nemen 
verder geen actie naar elkaar toe, en degene van de uitrit zat fout. Het valt te ho-
pen dat de roekeloze chauffeur ervan geleerd heeft. Wat de verzekering doet 
weet ik niet, dit ongeval had echter simpel voorkomen kunnen worden. Op de te-
rugreis werd ik op soortgelijke wijze ingehaald. De krant volgend deze week bleek 
dat er nog 2 x een ongeluk heeft plaatsgevonden tussen Appingedam en Delfzijl. 
Ook op andere plaatsen in de provincie was het heel ongelukkig raak. Bij de vol-
gende bespreking van het Lokale veiligheidsbeleid een punt om aan te halen. Te 
hard rijden zou alle aandacht moeten hebben en roekeloos rijgedrag zou niet 
zonder gevolgen moeten blijven.  
 

Lies Oldenhof 
 

sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp 

  

Steemer omloop 2012 weer geslaagd. 
 

De 11e Steemer omloop  was weer een groot succes. 244 volwassenen en 80 
kinderen  zetten hun beste beentje voor, in verschillende categorieën .Er waren 
30 personen uit Stedum die mee deden met de 5 of 10 kilometer. Hiervan waren 
25 met ondersteuning van Sportdorp Stedum 5 weken lang aan het trainen ge-
weest onderleiding van Dirk Schipper en de loop met goed gevolg afgelegd . 
Sommige met een persoonlijk record. Voor alle tijden en foto`s willen we u verwij-
zen naar de website van het loopcircuit www.buurcontactloopcircuit.nl. Namens 
het bestuur  willen we weer alle vrijwilligers bedanken voor hun medewerking en 
alle bewoners van Stedum voor hun aanmoedigingen en geduld tijdens het afslui-
ten van de wegen. 
Dit is echt noodzakelijk in het belang van de lopers. Graag zeggen wij als ijsvere-
niging tot volgend jaar op naar de 12e Steemer omloop. 
 

Peter Slager 
 

 

Nieuws van de Schuttersclub 
 

Concours van de Groninger Schutters Bond werd gehouden op 26 april te Bierum. 
Ook de SV. Stedum ging met een aantal deelnemers op pad. 
 

Altijd weer een gezellig schuttersconcours al duurde het nu erg lang voordat een 
ieder kon schieten. De uitslag was ook dezelfde avond. 
C.Klasse Heren.    1e prijs  Jan Timmer met  153 pnt 
        3e prijs Nico Schutter  met 146 pnt 
B.Klasse Heren     4e plaats voor Peter Jans  157 pnt 
        5e plaats Siebrand Dijkema  154 pnt 
A.Klasse Heren     6e plaats Kees Vriezema   156 pnt 
A.Klasse Dames   1e prijs  Rianne Lofvers  164 pnt 
       5e plaats Coby Nienhuis  156 pnt 
H.Klasse Heren     3e prijs Willem Bruinius 171 pnt 
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Pistool C.Klasse   1e prijs Coby Nienhuis 69 pnt 
   A.Klasse   2e prijs Rianne Lofvers  87 pnt 
 
Met de gewonnen bekers en vleesprijzen, onder andere rollades, togen we weer 
richting Stedum 
 

3-houdingen Concours 
Op Donderdag 11 mei heeft de vereniging met schutters deelgenomen aan het 3 
houdingen Concours van de SV de Eemslanders te Appingedam. Alle jaren is het 
weer een uitgeprobeer hoe je het gemakkelijkst kan liggen, knielen en staand kan 
schieten. 
 

Ook is er altijd weer een tombola met heerlijke vleesprijzen. Komt er weer een 
worst op tafel het mes gaat erin en wordt gelijk gegeten. Als laatst ga je voor de 
heerlijke gehaktbal. 
Het schieten gaat tussen de caravans en tractoren die daar stalling hebben in de 
oude steenfabriek. Er waren in  11 deelnemende verenigingen en totaal 113 
schutters. 
 

De uitslag is als volgt: Dames A.Klasse  2e prijs voor Rianne Lofvers met 222 pnt. 
Heren C.Klasse 3e prijs voor Martijn Berends die voor het eerst aan de 3 houdin-
gen deelnam en gelijk met de 3e pr naar huis ging met 218 pnt 
B.Klasse:  1e pr. Voor Peter Jans.met 233 pnt 
H.Klasse:  3e pr. Willem Bruinius met 245 pnt. 
 

Gefeliciteerd Dame en Heren. 
 

Coby Nienhuis 
 

 

Afscheid van Jans Hoekzema 
 

Maandag 23 april was het echt de allerlaatste keer dat Jans ons gymles kwam 
geven. We begonnen de les met het binnenmarcheren op muziek. Ieder van ons 
had een roos met daaraan een persoonlijke groet en/of wens voor Jans. En na-
tuurlijk was er een cadeau: een ingelijste foto-collage. Dit collage geeft weer hoe 
ons gym uur er elke week uitzag: een heleboel fietsen bij de ingang; kletsen in de 
kleedkamer; in een lange rij al lopend door de zaal oefeningen doen; Jans die uit-
leg geeft en af en toe even naar haar instructies terug moet hollen om te kijken 
hoe het ook al weer ging. Ons oudste lid (boven de 80) die even zit uit te puffen 
op een stoel. Dat alles was erop te zien.  
Ja, onze spieren werden elke week duchtig geoefend en daarbij werden de lach-
spieren ook niet vergeten. Jans had voor deze laatste les weer een gezellig spel 
bedacht: het treinenspel. We hebben dit niet geheel ongestoord kunnen spelen, 
want er kwam twee keer bezoek: de fotograaf van de Ommelanderkrant kwam 
een foto maken. Evenzo kwam Brenda Tillema van sportdorp Stedum langs met 
een bos bloemen voor Jans.  
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Na het spel was het tijd voor een hapje en een drankje. Jans vertelde ondertussen 
hoe zij al vanaf haar tiende jaar met gymnastiek bezig is geweest. Ze ging de op-
leiding doen. Er kwam een telefoontje uit Stedum van mevrouw Schipper: kun je 
me assisteren? En na een paar keer deed Jans de groepen in haar eentje. Toen 
Jans zwanger was stopte ze met lesgeven, met uitzondering van de mannen 
groep want die bereidden zich voor op een concours. Toen haar kind geboren 
was, kwamen zij op kraamvisite. Grote mannen met een klein babyjasje. 'Maar 
Jans', zeiden ze, 'waar zat dat kind toch, we hebben er niets van gemerkt'. De 
laatste 16 jaar gaf Jans les in het kader van Meer Bewegen Voor Ouderen.  Jans 
word dit jaar 70 en vind dat een goed moment om te stoppen. Dat begrijpen we, 
maar we zullen haar missen. 
 

Tot slot van de middag kreeg Jans VVV bonnen aangeboden en werd er een ode 
aan Jans Hoekzema door ons voorgedragen, waarvan hier het begin: 
J: jaren achtereen was het Jans die elke week trouw op onze lessen verscheen. 
A: alles kwam er uit de kast vandaan waarmee wij aan de slag moesten gaan. 
N: naam, je kende al onze namen en leefde mee met ons wel en wee. 
S: spieren-soepel: om alle spieren soepel te houwen, moeten de handen flink uit 
de mouwen. Ook de stoel kwam elke week in de zaal en veel oefeningen deden 
we dan massaal. 
Dag Jans, alle goeds voor deze nieuwe fase in je leven.  
De dames van Meer Bewegen Voor Ouderen. 
Bent u enthousiast geworden? Opgave bij Martje Norden (0596) 55 13 31.  
 

Mannie Hovenkamp 
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v.v. Stedum 
 

 
 
Ook deze maand weer enkele zaken over de v.v. Stedum die wij 
graag met jou delen. De maand mei is natuurlijk dé maand waarin 
de beslissingen vallen. Het eerste kampioenschap is al een feit, vol-
gen er meer teams? Hieronder lees je hierover meer. 

 

De sportieve prestaties samengevat 
Het eerste elftal van de v.v. Stedum is er, ondanks een goede tweede helft van 
het seizoen,  helaas niet in geslaagd om zich in de reguliere competitie veilig te 
spelen. Twee wedstrijden tegen Neptunia (Delfzijl) zijn nodig om het behoud van 
de 4e klasse veilig te stellen. Het zullen twee spannende weekenden worden voor 
de mannen van Leendert Nieborg. Bij het ter perse gaan van deze bijdrage aan 
de Stedumer moeten de wedstrijden nog gespeeld worden. Natuurlijk rekenen we 
op klassebehoud! Het 2e elftal heeft ‘de buit’ ondertussen al binnen. Op 12 mei 
werd met een overwinning van 1 – 2 (beslissend doelpunt van Lorenzo Spits-
baard) op ‘angstgegner’ Ezinge 2 het kampioenschap veilig gesteld. Met tot op 
heden slechts 1 nederlaag hebben de mannen van leiders Gert Hovenga en 
Johan Maring een uitstekende prestatie geleverd. Volgend jaar een stapje hoger 
in de reserve 4e klasse. Het 3e elftal, mede dankzij tussentijdse transfer van Ger-
ben Roest, blijft traditioneel sterk presteren. Enkel het 1e elftal van Nieuwolda blijft 
de veteranen van Stedum 3 voor, waardoor een keurige 2e plaats in het verschiet 
ligt.   
 

De C-junioren blijven goed presteren, door de cruciale wedstrijd uit tegen Hol-
wierde/Godlinze (1-3) te winnen zijn ze momenteel koploper en is een kampioen-
schap niet ondenkbaar. Wel zullen de wedstrijden tegen Middelstum C  en VVK  
in winst omgezet moten worden. Een super einde van een goed seizoen liggen 
voor de jongens en meiden van leiders Tim de Jonge en Jeroen Slager in het ver-
schiet. 
 

De D-pupillen zijn een goede middenmoter, maar een aantal onnodige gelijke 
spelen hebben een hoge eindrangschikking in het eerste jaar als D-junioren on-
mogelijk gemaakt. Wel heeft dit team een unieke prestatie geleverd door bij de 
laatste vier teams in de beker van het District Noord (is provincie Groningen, 
Friesland, Drenthe en deel Flevoland) te eindigen. Hierdoor speelt dit team op 2 
juni in de finaleronde in Emmeloord. Hierover in juni zeker meer!  
 

F1 en F2 spelen in deze voorjaarsreeks goed voetbal, maar verliezen net te vaak 
(vaak maar net) om een topklassering neer te zetten. Toch is het fantastisch om 
te zien hoe de spelers iedere week beter gaan presteren. Met deze generatie ziet 
de toekomst van de v.v. Stedum er zeker rooskleurig uit. 
 
Tenslotte natuurlijk nog enkele woorden over onze kabouters, ook zij trainen iede-
re week op de woensdag om ooit in het 1e elftal van de v.v. Stedum (of zelfs ho-
ger) te komen. Met een enorme inzet en wilskracht trotseren ze op dit moment 
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weer en wind en ze weten van geen opgeven. Het dribbelen, scoren en overspe-
len gaat steeds beter. Het blijft schitterend om als vereniging ook deze activiteit te 
organiseren. U kunt ze tot 23 juni op de woensdagmiddag tussen half 4 en kwart 
over 4 bewonderen op het sportpark. Nieuwe ‘kabouters’ zijn zeker welkom. Deel-
name is geheel kosteloos! 
 

Wil je weten hoe onze teams het in de laatste weken van de competitie doen en/of 
ze kampioen worden, kom dan op de zaterdagen (en nu met inhaal soms ook 
door de week) naar het sportpark aan de Bedumerweg. Wil je weten wanneer 
welke teams tegen wie spelen, kijk dan op www.vvstedum.com, onder het kopje 
Programma en uitslagen vind je alle informatie.  
 

Bloemenactie 
De bloemetjesacties voorafgaand aan Moederdag is wederom een groot succes 
geworden en vele moeders zijn verblijd met een bloemetje. Dank voor uw/jouw 
steun in deze aan de v.v. Stedum.  
 

Jeugleden gezocht 
Alhoewel het seizoen nog niet ten einde is, zijn we al weer druk bezig met het in-
vullen van de jeugdteams voor het volgend seizoen. Alhoewel we relatief veel 
jeugd hebben, zijn we dringend op zoek naar enkele F-pupillen (6 en 7 jaar), dit 
om volgend jaar ook weer een volwaardig F-team te kunnen hebben. Dus geef je 
op! Dit kan natuurlijk ook als je 4 of 5 jaar bent, want we gaan ook volgend jaar 
zeker door met het kaboutervoetbal. Dus kom eens langs en laat je ‘talent’ zien. 
Voor meer info kun je contact opnemen met Arend Koenes of Andries de Vries.  
 

Het slotweekend 
De seizoensafsluiting van de v.v. Stedum is op 23 juni. In de ochtend is er voor 
alle jeugd uit Stedum (en directe omgeving) mogelijk om  kennis te maken met het 
voetbal, zijn er spectaculaire attracties en zullen er enkele talentvolle ‘nieuwelin-
gen’ te bewonderen zijn. Dus ook als je niet op voetbal zit, kom langs! 
 
’s Middags is er hét 7 tegen 7 toernooi. Er hebben zich reeds 12 teams inge-
schreven, dus het belooft (net als vorig jaar) een gezellige en drukke middag te 
worden op het sportpark. Aangezien ‘half’ Stedum meedoet, is er vast een ‘talent’ 
uit je omgeving die je kunt komen bewonderen. Laat je gezicht dus even zien! 
Aansluitend is er een barbecue voor iedereen die betrokken is bij de v.v. Stedum 
dan wel de voetbalvereniging een warm hart toe draagt (o.a. Leden, sponsoren, 
vrijwilligers, toeschouwers, dorpsgenoten e.d.).  We zouden het leuk vinden om 
jou ook te ontmoeten! 
 

Wil je meer weten over het volledige programma van de slotdag, kijk dan even op 
onze site (onder het kopje Seizoensafsluiting 2011). Hier staat ook meer over hoe 
je je kunt opgeven voor de barbecue!  
 

Arend Koenes 
v.v. Stedum. 
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Verloren- of kapot gegane hengelsportartikelen, deel 2. 
Sommige mensen laten, nadat ze gevist hebben en hun spullen hebben ingepakt, 
hun hengelsteun bij het viswater staan. Die hengelsteun staat dan in de wal ge-
drukt tussen het gras. Daarom vergeet men zo'n steun gemakkelijk. Is zo'n hen-
gelsteun dan van metaal en wordt de walkant gemaaid, dan gaat dat ten koste 
van de maai-apparatuur. Daarom wordt er altijd op gehamerd, dat men een hou-
ten hengelsteun moet gebruiken. Een metalen hengelsteun is eigenlijk een verbo-
den artikel. Er staat in de regels van de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe, 
dat u geen gebruik mag maken van metalen hengelsteunen. 
Soms zie je bij het viswater een paar gaffelvormige takjes in de grond gedrukt. Je 
kunt zien dat daar hengels op hebben gelegen. De visser die hier gezeten heeft, 
heeft die takjes waarschijnlijk bewust laten staan. Waarom? Omdat hij van plan is 
om hier weer te gaan vissen. In de meeste gevallen betreft het dan ook een goe-
de visstek. Je ziet dat er een hele tijd is gevist. En waarschijnlijk met succes. Was 
het geen goede visstek, dan zou de visser de plek onmiddellijk hebben verlaten. 
Niets zou erop wijzen dat hier een hengel uitgeworpen is. 
Een regelmatig voorkomend euvel is het breken van de lijn. Je raakt je snoer dan 
kwijt inclusief dobber, lood en haak. In het ergste geval breekt je hengeltop ook 
nog in tweeën. Dat het breken van je lijn en het kwijtraken van je dobber, lood en 
haak, je drie keer in slechts enkele minuten kan overkomen, ondervond ik in  
Baflo. Door aanbeten van karpers brak daar achter elkaar mijn snoer. Daarbij 
raakte ik ook mijn zogenaamde geluksdobbertje kwijt, waarmee ik al veel vis ge-
vangen had. 
 

Ook in het Boterdiep ken ik een plek waar menig snoer is verspeeld. Soms on-
middellijk al in de eerste minuten van het vissen. Het gevolg was indertijd dat ik en 
vismaat, wijlen Auko Mulder, daar niet meer kwamen. Wilt u precies weten waar 
deze plek is, dan wil ik u dat wel vertellen. Het betreft namelijk een karperstek. 
 

Ondertussen, alweer een paar jaar geleden, zag ik in een rubberbootje een vader 
met zijn zoon zitten. Ze peddelden door de Borggracht in Stedum. Het was maar 
een klein bootje en ach, die gracht is ook uiteindelijk ook maar een eenvoudig 
grachtje. Daar kun je niet echt een uitgebreide roeitocht door maken. Toen ik be-
ter keek, zag ik dat ze achter een drijvende dobber aanvoeren. Af en toe ver-
dween de dobber onder water. Ik dacht: dit is nu precies wat er gebeurt, wanneer 
een lijn doorbreekt en de vis gehaakt is. Die vis blijft met de hele handel rond-
zwemmen. Elke keer dat één van de opvarenden de hand uitstak om de dobber te 
grijpen, schoot het dobbertje vooruit. Of dook in één keer naar beneden. 

Tien minuten heb ik gekeken. Ben toen naar huis gegaan. Later heb ik geïnfor-
meerd hoe het afgelopen was. En ja, het was hun gelukt! Ze hadden de lijn met 
de vis binnengehaald! Echter, de vangst was een tegenvaller. Ze hadden op een 
kanjer van een vis gerekend. Dat was ook de reden dat ze er zoveel moeite voor 
gedaan hadden. Maar het was maar een visje van gemiddelde grootte... 
 

Eldert Ameling 
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen"   
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De Steemer Agenda 
 

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

 
1 juni   Uiterste inleverdatum aanmelding The Voice of Stedum 
 
2 juni   Crazy Race 
 
9 juni   Begin Feestweek 
 
16 juni  Herstelcafé  
 
16 juni  ‘Tussen kunst en klei’: diverse workshops 
 
23 juni  Slotweekend  v.v. Stedum met mogelijkheid om kennis te maken 
 
30 juni  Midzomeravondconcert Jehova Nissi 
 
7 juli   Stedum de boer op! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 juni. Kopij inleveren bij de redactie voor 
woensdag13 juni. 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 
 

 

 

 


