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Voorjaarsdrukte 
 
Het kan u bijna niet meer ontgaan: Stedum wordt wakker, het wordt voorjaar en we 
zullen het weten. De oranjevereniging en ONA laten zien dat een klein dorp groot 
kan zijn. En dan kan de feestweekcommissie niet achterblijven. Twee weken lang 
worden er aangekondigd. We moeten de avondvierdaagse niet vergeten in te 
plannen! En straks moeten de zonnebloemen weer de grond in. U begrijpt wel: 
dorpsbelangen houdt hier tussendoor haar voorjaarsvergadering. Op 14 mei hopen 
we u weer te kunnen informeren over de stand van zaken. 
Het afgelopen jaar wordt voor u op een rij gezet in de losse bijlage bij de 
Stedumer. Onze plannen zullen we toelichten in de vergadering. Ik help u even 
herinneren dat we onder andere bezig zijn met de avonturentuin Focke én met het 
haventerrein en bos. Daarnaast zijn er ook gewoon de dingen die aandacht 
verdienen zoals scouting, de winkel, De Stedumer natuurlijk en allerlei activiteiten. 
Ook ben ik als voorzitter erg blij dat het bestuur goed draait. Ieder heeft zijn dingen 
en interessegebieden. Er zijn dan ook geen aan- en aftredingen te melden. 
Ik zie u graag op 14 mei. 
 
Bardo Heeling  
Voorzitter Dorpsbelangen Stedum 

 

 

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. Zo 
krijg je door de jaren heen een beeld van het gezicht van Stedum.  
 
Stuur ook vooral foto’s die hiervoor in aanmerking kunnen komen naar de redactie. 
De leukste wordt geplaatst. 
 
Op de foto staat dit keer Wim Kuin. Hij is half april maar liefst voor de 14e keer 
gekroond tot schutterskoning (zie ook artikel in deze Stedumer.) Hoewel hij 
inmiddels in Delfzijl woont, is hij wel geboren en getogen in Stedum. Hij is altijd 
actief bij het dorp betrokken geweest en nog steeds lid van de schuttersvereniging. 
 
 

 

Ronde Rijdende Winkel  
 
Naar aanleiding van het stukje over de Rijdende Winkel van Tiemen van Dijken 
waren er de vragen over de route die hij rijdt. Tiemen start op vrijdag zijn ronde om 
ongeveer 8.40 uur aan de Weersterweg. Hij bedient daarna de Stationsweg, 
Bedumerweg, Hoofdstraat (tegen half twaalf), vervolgens Sien Jensemahorn en 

>> lees verder  
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Borgweg/Borglanden. Tegen tweeën staat hij op de parkeerplaats bij de Singel. Hij 
eindigt in Stedum tegen half drie bij de brandweer. Pinnen kan bij Tiemen ook, en 
dat bericht heeft zich naar Tiemen's zeggen al aardig door het dorp verspreid. De 
klanten uiten zich positief, vooral over het brood van de warme bakker en het 
aanbod aan verse groente. 
 
Lies Oldenhof 
 

Stedum loopt warm voor "Camping De tuinkabouter" 
  
Met verbazing is er in Stedum gereageerd op het openen van mijn camping "De 
tuinkabouter"op 30 april, iedereen is wel zo blij dat ik hier in Stedum ga komen, ik 
voel mij nu al welkom in Stedum, daarom wil ik iedereen die geen kaarten meer 
voor de opening kan krijgen op 30 april een 2e avond aanbieden, zodat iedereen 
de gelegenheid krijgt om dit feest mee te maken. 
In samenwerking met de Oranjevereniging en de toneelvereniging O.N.A. hebben 
we besloten om dit feest te vieren op vrijdag 9 Mei om 20.30 uur. 
De toneelvereniging zal dan in mijn kantine het stuk spelen; "Zomer in Zeeland"  
waarvan de regie in handen is van Johan Brokken en omdat de Oranje vereniging 
hun 60-jarig jubileum viert dit jaar krijgen de leden van de Oranjevereniging gratis 
entree. Anders kunt u een kaartje kopen voor € 5.00, kinderen tot 12 jaar € 2,50. 
kaarten zijn te bestellen via het toneel bij Ingrid Kort (0596) 55 13 03, of via de 
Oranjevereniging bij Coby Nienehuis 0596-551550 en bij Tineke Bruggeman 
(0596) 55 19 09. 
Na de voorstelling kunt u nog een dansje wagen op het muziek van "Duo Terry en 
Joly West". Hartelijke groet en tot ziens op 30 april of 9 mei.  
 
Els Versteijne 
 

 

Super in Stedum 
 
Al weer bijna twee maanden geleden sloot de Troefmarkt de deuren in Stedum. En 
nog ieder dag missen we de winkel! Niet alleen omdat het zo prettig is om naast de 
deur boodschappen te doen, maar ook voor het dagelijkse wandelingetje. 
Bovendien is de winkel voor veel mensen in Stedum een ontmoetingsplek, een 
plaats waar je elkaar even tegen komt, waar het laatste nieuws aan het raam 
hangt. De straat is stil zonder winkel…. 
 
Maar wij zitten niet stil. Vanaf het moment dat bekend werd dat de Ko en Fenny 
Wiersema zouden stoppen met de winkel, zijn we achter de schermen bezig 
geweest met het zoeken naar alternatieven. Zo zijn we bijvoorbeeld in Holwierde 
geweest, waar de plaatselijke supermarkt ook gesloten was, maar waar inmiddels 
de winkel weer volop in bedrijf is. De winkel biedt nu plaats aan mensen met een 
beperking. Het is dus een werk- en leerplaats voor mensen met een lichamelijke of 
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geestelijke handicap. Op dit moment wordt bekeken of een dergelijke formule ook 
haalbaar is in Stedum. In ieder geval wil de gemeente hier graag aan meewerken. 
 
Mocht dit idee toch onverhoopt niet haalbaar zijn in ons dorp, dan zijn er wellicht 
nog andere alternatieven. Zo is er ergens in Noord-Groningen door dorpsbewoners 
een coöperatie opgericht die nu een winkel exploiteert in het dorp. Ook elders in 
het land zijn ideeën ontwikkeld om winkels in kleinere dorpen draaiende te houden. 
Je zou zeggen dat het moet lukken om zoiets dus ook in Stedum van de grond te 
krijgen. Daarvoor zijn we dus druk bezig, samen met CMO Groningen en het Alfa 
College. Ook Dorpsbelangen weet hier van af.  
 
Helaas kunnen we bij het ter perse gaan van dit nummer van De Stedumer nog 
niets concreets zeggen, maar weet vooral dat we nog bezig zijn om op welke 
manier dan ook er voor te zorgen dat er (weer) een winkel komt in Stedum. Tot die 
tijd zijn we natuurlijk héél blij met de rijdende SRV-wagen, maar er gaat toch niets 
boven een eigen winkel die iedere dag geopend is. We hopen dan ook dat u er 
straks massaal uw boodschappen gaat doen! 
 
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. En heeft u misschien zelf nog 
een goed idee? Laat het dan weten! Alvast bedankt. 
 
Susanne Lemstra (Hoofdstraat 45) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Feestweek Stedum van 24 mei t/m 7 juni 
 
Nog 5 weken en dan is het zover. Feestweek Stedum van zaterdag 24 mei tot 7 
juni. In de vorige Stedumer stond het programma al vermeld en het hele 
programma is te lezen op de site www.feestweekstedum.nl. De 
aanmeldingsformulieren – zie achterin deze Stedumer – zijn ook op de site te 
vinden.  
 
In de week van 21 april krijgt iedereen de feestgids in de bus met alle details over 
het programma en de prijzen. In de week daarna komt er iemand langs voor de 
verkoop van de weekkaarten. Bent u niet thuis dan kunt u natuurlijk altijd een van 
ons bellen of mailen (info@feestweekstedum.com). Er is dit jaar een extra 
stimulans om de weekkaart te kopen, want een van de weekkaarthouders mag 
mee in de luchtballon op dinsdag 3 juni (bij goed weer).  
 
In de vorige feestweek hebben we voor het eerst een lifestyle beurs 
georganiseerd. Wegens groot succes pakken we dit jaar grootser uit dan ooit en 
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organiseren we op 3 juni Culinair & Lifestyle Stedum. Met heer-lijke hapjes en 
kleine maaltijden, kookdemonstraties en proeverijen. Met demonstraties en 
workshops van sport- en dansscholen.  
Met modeshows, mannequins, standjes met leuke kleding en sieraden. Met 
visagie- en kappersdemonstraties, nagelstudio’s en metamorfoses  
Als we bij u langs komen voor de weekkaart dan kunt u zich opgeven voor een van 
de wedstrijden. *Kookwedstrijd: Wie maakt de lekkerste soep van Stedum en 
*Battle: Wie is de Sterkste Man van Stedum, m.m.v. De sterkste man van 
Nederland Jarno Hams 
 
U leest het, het belooft een groot feest te worden. Graag tot ziens in de feestweek! 
 
Op Goud Geluk 
 
 

 

Avondwandel-4-daagse 19 t/m 22 mei 
 
Wie zin heeft om te wandelen, 5 of 10 km, kan dit jaar weer meedoen aan de 
avondwandel-4-daagse van 19 t/m 22 mei. Start en inschrijving is op maandag 19 
mei vanaf 18:00 uur in het café. Deelname kost € 4,00 voor een medaille en  
€ 1,00 voor een avond. 
 
Inschrijven vóór 19 mei? Deelname kost dan slechts € 3,50! Aanmelden bij  
Anneke Wiersema, Hoofdstraat 31, tel: 551802. 
 

 
Oranjevereniging 
  
Beste dorpsbewoners, bij dezen willen wij u graag uitnodigen om deel te nemen 
aan de activiteiten op 30 april, u heeft de flyer inmiddels ontvangen en wij vinden 
het fijn dat er zo enthousiast gereageerd is op de activiteiten, het is altijd weer een 
klus om een leuk programma te bedenken wij willen het voor alle leeftijden graag 
toegankelijk maken en hebben ons best weer gedaan, we beginnen natuurlijk weer 
met de aubade bij het Hervormd Centrum, mooi centraal in het dorp waar u een 
oranjeborrel en koffie met oranjekoek krijgt aangeboden, voor de jullie ook hoor 
jongens en meisjes. De kaarten voor het avondprogramma waren al snel 
op daarom houden we in overleg met de campingeigenaresse een 2e Feestavond 
op 9 mei om 20.30uur zaal open om 20.00uur Ook deze avond zal de muziek 
verzorgd worden door "Duo Terry en Joly West" net als op 30 april. Ook deze 
avond mogen we vanwege veiligheidsnormen net als op 30 april maar 200 
plaatsen bieden, we hopen op u begrip hier voor. 
Dat de Oranjevereniging 60 jaar bestaat in Stedum, is ook zeker een reden om dit 
goed te vieren. 
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Wij kunnen nog wat teams plaatsen voor de Oranjegames op 30 april u kunt zich 
daarvoor nog opgeven bij Rob Hut, Borgweg17, 55 09 01 of bij Tineke Bruggeman, 
Borgweg12, 55 19 09 en we hopen dat er veel kinderen mee doen aan de 
Vossenjacht, vergeet niet om te komen eten bij ons ( we bieden weer een 
uitgebreid menu) en dan kunt u tevens de teams aanmoedigen in hun zware strijd. 
Het avondprogramma kunnen we goed gebruiken om echt Feest te maken, 
daarom twijfel niet meer maar kom gewoon, u/jij bent van harte welkom. 
 
Kaarten voor deze avond zijn te verkrijgen bij Ingrid Kort 55 13 03, Coby Nienhuis 
55 15 50 of Tineke Bruggeman 55 19 09. 
  
Nationale dodenherdenking  
Ook dit jaar verzorgen wij weer de plechtigheid op 4 mei, de nationale 
dodenherdenking. Deze wordt gehouden in de Nederlandse Hervormde kerk vanaf 
19.00 uur. Wij vinden het fijn dat er de laatste jaren steeds meer mensen 
deelnemen aan deze herdenking en het defilé. Het is goed om even stil te staan en 
stil te zijn, voor alle mensen die in de oorlog zijn omgekomen of die nu nog 
dagelijks de gevolgen van de oorlog ondervinden. 
 
Het thema van dit jaar is "Solidariteit", om dit letterlijk te uiten, hebben wij bedacht 
dat u een bloem kunt kopen tegen een kleine vergoeding voor de aanvang van de 
plechtigheid deze kunt u aansluiten aan de kranslegging bij de begraafplaatsplaats 
plaatsen in een bak met oase zodat uzelf een bloemstuk vormt ter gedachtenis aan 
alle politieke gevangenen, het geld wat u in de kerk gegeven hebt, gaat naar 
Amnesty International om onze solidariteit te tonen. 
Iedereen wordt nog persoonlijk uitgenodigd met de flyer die huis aan huis 
verschijnt.  

 
 
De Steemer omloop 
 
De 7e Steemer omloop georganiseerd door de IJsvereniging en Dorpsbelangen 
gaat weer van start op zaterdagmiddag 31 mei om 17.00 uur. De wedstrijdlopers 
en recreanten zullen dit jaar worden weggeschoten door Tv-Noord  bekendheid 
Janine Abbring. 
 
Het parcours 
Na vorig jaar een  nieuw parcours te hebben uitgezet zonder het peerdtil pad, 
nemen we weer de route die meer aansluit op het lopen van het 
buurtcontactloopcircuit. Namelijk 2 keer een ronde van 5 kilometer om en door 
Stedum. Voor de wedstrijdlopers die nu voorzien zijn van chiptiming (dit is een 
manier van tijdsregistratie, mede mogelijk gemaakt door de Rabobank) zijn er 2 
rondes van 5 kilometer en de recreanten kunnen kiezen uit 1 of 2 rondes. Een 
prachtig parcours door het dorp afwisselend over klinkersteentjes, de terp van 
Stedum, langs nieuwbouw, kleipad, Steemerbos en langs de Stedumer Maar naar 
het haventerrein. Wij als organisatie hopen dan ook dat de Stedumer bevolking de 
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lopers aanmoedigen als ze 1 of 2 keer door het dorp lopen. De start en finish zijn 
aangepast en vindt plaats op het haventerrein. De prijsuitreiking vindt plaats in de 
feesttent aan de Bedumerweg. De schooljeugd start om 16.00 uur,  met 
leeftijdscategorieën van 4 tot 6 jaar die een parcours zullen lopen van 400 meter, 
de oudere schooljeugd van 7 tot 9 jaar en 10 tot 12 jaar is er een loop over 1 ronde 
van 800 meter. Het meedoen aan de Jeugdloop is gratis. Tevens zullen de scholen 
bezocht worden door enkele leden van de organisatie om te praten over bewegen. 
 
Inschrijving 
De inschrijving van wedstrijd- en recreatielopers vindt plaats aan de Bedumerweg 
in de feesttent en in het sportgebouw kan men zich omkleden en na afloop kan er 
gedoucht worden. Wij als organisatie en de vele vrijwilligers willen dan ook alle 
(Stedumer) lopers uitnodigen om deze 7e Stemeromloop weer tot een succes te 
maken. 
 
Parkeren 
Wie met de auto naar Stedum komt zullen zoveel mogelijk begeleid worden door 
verkeersregelaars om te parkeren op het oude voetbalveld om zo de 
verkeersdrukte in het dorp in goede banen te leiden. Het dorp zelf is afgesloten 
tussen 16.45  en 18.15 uur. 
 
Informatie 
Voor meer informatie kun je terecht op de website www.omloop.stedum.com. 
Of belt u met Peter slager (0596) 55 19 72. Dus tot zaterdag 31 mei. We wensen 
jullie allemaal een goede voorbereiding toe. 

 
 
Uit de raad 
 
Deze keer schrijf ik iets over het verloop van besluiten in de politiek. Veel besluiten 
pakken niet uit zoals ze bedoeld zijn. Dat zou wel eens kunnen komen doordat de 
tijd ons inhaalt en de inzichten van toen niet meer gelden. Ook hangen veel dingen 
met elkaar samen, maar worden stap voor stap besloten. Vervolgens kan de 
situatie over een paar jaar zo zijn, dat je wilde dat het nooit zo besloten was. De 
kunst is in de beslissingen van nu zulke situaties te voorkomen, maar ook een 
besluit durven terug te draaien. Dat laatste gebeurt in de politiek niet vaak, met 
uitzondering van de zweeftrein natuurlijk. In ons gebied geldt dat voor de 
woningmarkt. Groei zal omslaan in krimp is de verwachting. 
 
Behoefte aan appartementen 
In de dorpen om ons heen worden al een aantal jaren de nodige 
appartementencomplexen gebouwd. Sommige dorpen zijn er niet mooier op 
geworden, persoonlijk vind ik Uithuizen daar een voorbeeld van. Het 
karakteristieke Uithuizen is steeds meer door standaard nieuwbouw blokken 
vervangen. Men zegt nu dat zulke dorpen aan de randen van Nederland vergrijzen. 
Dan heeft men dat in Uithuizen goed aangevoeld. De reden voor het bouwen van 
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appartementencomplexen is vaak iets eenvoudiger: veel huizen op de beschikbare 
vierkante meters levert het meeste op denkt men. Je moet dan wel kopers weten 
te vinden en dat hangt niet alleen van het aanbod af. Onze regio krimpt in 
bevolkingsaantal, asielzoekers zijn weer weggetrokken en daarmee loopt het 
aantal inwoners aan de randen van Nederland terug. 
 
De Lopster gemeentehuis deal 
Ook in Loppersum was aan appartementen gedacht. Bij de nieuwbouw van het 
gemeentehuis was men zo slim om het terrein en gebouw van de werf voor een 
aardige prijs te verkopen aan het bedrijf dat het gemeentehuis ging bouwen. 
Gevolg was wel dat de werf verplaatst moest worden, wat ook de nodige 
verbouwkosten met zich meebracht, o.a. voor kantoor en kantine. Delen met 
gemeentehuis of brandweer was niet aan de orde. De firma die het gemeentehuis 
heeft gebouwd had gedacht dat de aankoop van deze loods met grond kon worden 
terugverdiend met de bouw van een appartementencomplex. Dat is echter 
onzeker, want de inschatting is nu dat er geen vraag naar zal zijn. In ieder geval 
niet aan luxe appartementen voor de gedachte verkoopprijs. Nu is die omgeving 
ook niet zo luxe, dus dat was ook niet zo’n goede gedachte. De gemeente heeft 
beloofd de oude veilingloods te slopen. Pas dan wordt het overeengekomen 
aankoopbedrag betaald. Gevolg is nu dat deze loods, met mogelijkheden als 
bedrijfspand en van historische waarde (net zoals de gelukkig wel behouden 
brandweergarage) moet worden afgebroken terwijl er niets voor terugkomt. Het 
leek een goede deal, maar het gevolg is nu dat er zonder zinnige reden moet 
worden gesloopt. Dat de gemeente het geld nu nodig heeft, is wel te begrijpen, 
maar dit hele verhaal had met een iets meer vooruitziende blik ook heel anders 
kunnen lopen. De loods niet erbij verkopen in de gunning van de bouw van het 
gemeentehuis en de werf niet verplaatsen had veel geld bespaard. Zelfs nu kun je 
nog proberen de loods te  
verkopen en behouden als bedrijfsruimte. Dat zou het verlies voor Ballast Nedam 
zelfs nog verkleind kunnen worden als er toch geen appartementen worden 
gebouwd. De gemeente stuurt aan op sloop, want zo was het afgesproken en 
eerder betaalt Ballast Nedam niet. Er wordt zelfs gesproken over dwingen tot 
bouw, maar dat maakt het verlies voor zo’n bedrijf alleen maar groter. Zo ver gaat 
de macht van de gemeente gelukkig niet, en ook de logica daarvan begrijp ik niet. 
Als er geen vraag naar appartementen op die plek is, houdt het gewoon op.  
 
Terugkomen op een besluit 
Op korte termijn beslissingen nemen is niet moeilijk, doordenken over de gevolgen 
op langere termijn des te meer. Bijsturen op de ingezette weg lijkt in de politiek niet 
mogelijk, klakkeloos doorgaan met een beroep op wat in het verleden is besloten is 
gemakkelijker. Toegeven dat een besluit achteraf niet zo verstandig was, of dat de 
juiste inzichten toen ontbraken, is politiek not done, met alle schadelijke gevolgen 
van dien. Ook landelijk hebben we daarvan al te veel voorbeelden gezien. Denk 
maar aan de Betuwelijn.  
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Vooruitkijken in Stedum 
Ook in Stedum is er sprake van een situatie waarin bijsturen zou moeten worden 
overwogen. Vooruitlopend op de te verwachten bouw van huurwoningen door de 
woningstichting wordt het oude voetbalveld straks tegen flinke kosten bouwrijp 
gemaakt. Het mooie plan voor een beeldbepalend appartementencomplex 
(gelukkig gewoon laagbouw) lijkt in de ijskast te zijn gezet. Te duur of is er te 
weinig vraag naar een mooie gelijkvloerse woning in een dorp zonder (vaste) 
winkel? Inmiddels is het tij ook in Stedum gekeerd en loopt de verkoop van vrije 
kavels niet zo hard. Begin dan niet op het oude voetbalveld zou je denken. In het 
dorp is bouwgrond genoeg. College en raad vinden het een gelopen race. Eens 
besloten, blijft besloten. In de politiek is dat een belangrijke stelregel, goed voor 
betrouwbaar bestuur, maar niet altijd goed voor de gemeenschap. Kijk wat nu 
verstandig is en stel je plannen bij. Bouw niet een paar huizen ten koste van 
speelruimte, daar waar er een weiland en een gebied met gesloopte woningen 
voor woningbouw overblijft. Plannen kunnen bijstellen op de ontwikkelingen zou 
nog eens een echte stap vooruit zijn, zeker in de politiek.  
 
Lies Oldenhof 
 

 

Jubileumfeest vrouwenraad  1948-2008 
            
De vrouwenraad bestond op 18 februari 2008, 60 jaar. Dit hebben we samen 
gevierd op 18 maart. Na de opening nam de voorzitter ons mee in een terugblik 
van de afgelopen jaren. Hierna hebben we allen genoten van een koud en warm 
buffet.Aansluitend gaven "De Milans" een optreden met Nederlandstalige muziek + 
sketches. Wij kijken terug op een zeer geslaagde avond! 
  
De gezamenlijke vrouwenraden Garsthuizen Westeremden Stedum. 

 
GemeenteBelangen Loppersum komt naar ’t Zandt 
 
Op dinsdag 27 mei om 20.00 uur vergaderen de leden van de raadsfractie van 
GemeenteBelangen Loppersum samen met het afdelingsbestuur in het Dorpshuis 
van ’t Zandt. Op deze avond kunnen inwoners van de gemeente Loppersum hun 
mening geven over actuele onderwerpen in de gemeenteraad en de onderwerpen 
die henzelf raken.  
De raadsfractie van GemeenteBelangen staat open voor ideeën, suggesties en 
andere zaken die de mensen bezig houden. In de vergadering van 21 november in 
Vita Nova zijn een veertien tal zaken aangedragen waarover de raadsleden 
schriftelijke vragen hebben gesteld aan het college. De antwoorden zijn na de 
beantwoording naar de vragenstellers gestuurd. 
De dorpenbijeenkomsten geven de partij inzicht in zaken die de mensen 
bezighouden. Dat kunnen zaken over de eigen omgeving zijn, maar ook 
onderwerpen die op lange termijn voor Loppersum en Noord-Nederland van 
belang zijn. 
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Concert in Asingapoort 
 

Zondag 18 mei geeft het duo Abrazo een concert in de Asingapoort te Middelstum. 
Aanvang 15.00uur. Reserveren aanbevolen (0595) 55 16 04. 
Het duo Abrazo werd in 2004 opgericht door Rob Nijboer en Marian van der Heide, 
respectievelijk gitarist en zangeres. Het Spaanse woord ‘abrazo’ betekent 
omarming en staat voor de intieme sfeer van de concerten van het duo. Op hun 
programma staan veelal werken van Spaanse en Zuid-Amerikaanse componisten 
(Manuel deFalla, Garcia Lorca, Rodrigo, Villa Lobos), afwisselend virtuoos en 
hartstochtelijk alsook lyrisch en verstild. Naast de gezongen werken klinken 
gitaarsolo’s.  
 

 

Doe mee met de MS 150 in Friesland 
  
Op 17 mei 2008 zal voor de derde keer de MS 150 verreden worden. 
Deze sponsor fietstocht bestaat dit jaar uit 2 afstanden, 1 van 120 km en 1 van 30 
km (samen 150 km). De opbrengst is bestemd voor het Nationaal MS Fonds.  
Het MS Fonds helpt mensen die Multiple Sclerose hebben. 
 
De fietser met het hoogste sponsorbedrag ontvangt een geheel verzorgde reis 
voor 2 personen naar de Amerikaanse MS 150 in Texas! Kunt u niet meefietsen 
maar bent u bereid om voor zoveel mogelijk fietsers te zorgen, dan maakt u ook 
kans op deze reis. U wordt dan ambassadeur van het Nationaal MS Fonds. 
  
Op de site www.ms150.nl vindt u alle informatie! 
 
Namens alle mensen met Multiple Sclerose: hartelijk bedankt! 
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Schuttersvereniging sluit uitstekend seizoen af! 
 
Donderdag 17 april heeft de Stedumse 
Schuttersvereniging haar seizoen afgesloten. 
Traditioneel wordt tijdens deze bijeenkomst eerst 
de jaarvergadering gehouden waarna de 
kampioenen bekend worden gemaakt. 
 
Tijdens de jaarvergadering werd teruggeblikt op het 
afgelopen seizoen (2007-2008). Er zijn diverse 
prijzen gewonnen tijdens concoursen en de 
vereniging heeft natuurlijk de nodige uitjes gehad. 
Ook nam de vereniging deel aan de survivaltocht. 
Die tocht is nog menige donderdagavond ter 
sprake gekomen, mede door het heldhaftige 
optreden van ons bestuurslid, mevrouw Coby 
Nienhuis! Verder had de club het afgelopen 

seizoen extra uitgaven, omdat maar liefst drie leden Abraham en Sarah hebben 
ontmoet en er natuurlijk aan die heugelijke feiten aandacht werd besteed. Menig 
Stedumer heeft de borden langs de weg zien staan en de mega-Abraham kunnen 
bewonderen. 
 
Tot slot werd nog even stil gestaan bij een wel zeer bijzonder feit. Vanaf deze 
plaats nog een pluim voor onze voorzitter. Tijdens de jaarvergadering werd  
Siebrand Dijkema herkozen als voorzitter. Hij vervult deze functie al sinds 14 april 
1983, een 25-jarig jubileum dus! Vanaf deze plaats willen wij onze voorzitter 
nogmaals bedanken: Bedankt en Proficiat, Siebrand! 
 
Maar het gaat natuurlijk allemaal om de sport. Dus werd met spanning uitgekeken 
naar de uitslagen van dit seizoen. Werd het weer een vrouw of namen de mannen 
het toch weer over? 
Het werd de meest succesvolle schutter van onze vereniging: Wim Kuin!  
 
Wim Kuin is maar liefst voor de 14e keer gekroond tot schutterskoning. En dat 
terwijl hij tijdens dit seizoen ook nog met zijn gezondheid te kampen heeft gehad. 
Maar gelukkig heeft dat zijn kampioenschap niet bedorven. Wim werd gekroond tot 
koning en hij is bovendien kampioen Pistool geworden. Proficiat Wim Kuin!  
Zijn secondanten zijn Coby Nienhuis, Kees Vriezema en Harm Pestoor. Ook voor 
hen natuurlijk de felicitaties. 

>> lees verder 

Verder deden de nieuwe, jonge leden het heel goed. Elizabeth viel maar liefst twee 
keer in de prijzen, evenals Willem Bruinius. Een stimulans voor andere jonge lui 
om eens langs te komen bij de schietclub?  
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En dan het volgend seizoen. Dan bestaat Schuttervereniging Stedum 35 jaar. Een 
mooi moment om het lidmaatschap eens te overwegen. Vanaf medio september 
zijn we weer iedere donderdagavond te vinden in de zaal boven Café ’t Oude  
Raedthuys. Kom eens langs! 
 
Uitslagen 

 
Hoogste competitiekaart: 
C-Klasse Elizabeth Bulthuis 110 punten 
B-klasse Hessel Offringa  110 punten 
A-Klasse Wim Kuin   114 punten 
 
Pistool 
3e prijs Rianne Lofverst  2025 punten, gemiddeld 81.16 
2e prijs Wim Gremmen  2032 punten, gemiddeld 81.40 
1e prijs Wim Kuin   2076 punten, gemiddeld 83.04 
 
Geweer 
C-Klasse: 
3e prijs Elizabeth Bulthuis 2322 punten, gemiddeld 92.88 
2e prijs Peter Jans   2390 punten, gemiddeld 95.60 
1e prijs Willem Bruinius  2451 punten, gemiddeld 98.04 
 
B-Klasse: 
3e prijs Siebrand Dijkema 2560 punten, 102.40 gemiddeld 
2e prijs Harm Pestoor  2567 punten, 102.68 gemiddeld 
1e prijs Kees Vriezema  2586 punten, 103.44gemiddeld 
 
A-Klasse: 
3e prijs Wim Gremmen  2550 punten, 102.00 gemiddeld 
2e prijs Coby Nienhuis  2589 punten, 103.56 gemiddeld 
1e prijs Wim Kuin   2608 punten, 104.32 gemiddeld 
 

 
Vlaggetjes dag 
Al jaren is het traditie dat tijdens de feestweek alle straten versierd zijn met 
vlaggetjes. Daarom oproep aan alle straten: haal de vlaggetjes weer van zolder en 
hang ze op, vanaf vrijdag 30 mei! 
 

 
 
 
Hengelclub “Ons Genoegen”  

Tjeerd Burgstra 
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Wie het artikel door Pieter Hovius “meer dan 30 jaar de Stedumer” heeft gelezen, 
in het februari-nummer van de Stedumer, die herinnert zich vast wel dat daar over 
Stokloper gesproken wordt. Stokloper was jarenlang het pseudoniem van Tjeerd 
Burgstra, de secretaris en penningmeester van Hengelclub “Ons Genoegen”. 
 
Naar aanleiding van het artikel van Hovius praat ik nu met Tjeerd Burgstra over 30 
jaar viswedstrijd-verslaggeving en over de hengelsport. 
 
Als zoon van een verwoed visser wordt Burgstra in 1978 lid van Hengelclub “Ons 
Genoegen”. Hij gaat meteen datzelfde jaar aan de slag met het schrijven van 
wedstrijdverslagen voor de drie kranten die er in die tijd in onze regio verschenen: 
de Noorderkrant, de Ommelander Courant en de krant die nu de Eemsbode heet. 
Later zou ook de Noorderkrant een andere naam krijgen. Ook ontvingen vanaf die 
tijd de clubleden regelmatig wedstrijdverslagen, met de hand geschreven of getypt, 
door hem overzichtelijk op papier gezet. 
 
Zelf herinner ik mij nog de aanmoedigingen die hij tussen haakjes achter een naam 
kon zetten, zoals: “Kijk hem eens!” of “Kijk, kijk!” Ik weet zeker dat in mijn geval die 
aanmoedigingen goed geholpen hebben. Tjeerd kraakte nooit iemand af. Ook 
pleegde hij altijd overleg met wijlen voorzitter Arend Laning. Klachten zijn er nooit 
geweest, altijd bewondering. Tijdens een vergadering ontving hij regelmatig naast 
dankbetuigingen een aandenken, zoals bijvoorbeeld een mooie pen. Naast 
wedstrijdverslagen heeft hij ook heel wat concours- en jeugviswedstrijdverslagen 
geschreven. 
 
Burgstra heeft veel gevist. Liefst vijfentwintig jaar was hij lid van de Oosterparkers, 
waarvan de meeste leden toppers waren. Je kwam er zo maar niet bij, er was een 
ballotagecommissie. Tjeerd was er sublid en bleef altijd hoofdlid in Stedum. In 
principe mag je van meerdere verenigingen sublid zijn, dat staat de sportvisser vrij. 
Tjeerd heeft veel bekers gewonnen. Ze staan te blinken op een plank boven een 
kamerdeur. Het zijn de bewijzen van en herinneringen aan vele uren wedstrijdsport 
op hoog niveau. 
 
Voor de Stedumer heb ik de berichtgeving een poosje geleden van Tjeerd Burgstra 
overgenomen. Zoveel te meer heb ik respect voor al het werk dat Burgstra in al die 
jaren heeft verzet! Middels dit stukje wil ik hem namens de Hengelclub “Ons 
Genoegen” daarvoor bedanken. 
 
Eldert Ameling  
voorzitter Hengelclub “Ons Genoegen”    

 

Inschrijfformulier Playback en Soundmix 

Ik/wij doe(n) mee in de volgende categorie. Opgave voor 20 mei 2008.  
O Miniplaybackshow voor kinderen tot 12 jaar 
O Playbackshow 
O Soundmixshow 
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O Vrije inzending 
Maximaal 1 inzending per categorie 
Artiest:……………………………………..Nummer:………………………… 
 
Ik/wij doen mee: Alle namen van deelnemers op het formulier vermelden 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
Vermeld van minimaal 1 deelnemer het adres en tel.nr. en email adres. Je moet zelf zorgen voor 
een CD met muziek. Zet op het doosje je naam en geef aan om welk nummer het gaat. 
 
Dit strookje samen met de muziek inleveren bij: Brenda Tillema, Borglanden 1, 55 17 57; Peter 
Arends, Borgweg 22, 55 09 99; Raul Kock, Bedumerweg 12, 55 10 22 
 

Inschrijfformulier Sterkste man van Stedum 

Naam:……………………………………………… Tel:  …………………… 
 
Adres: ………………………………………… Email: ….………………….. 
 
Mailen/inleveren: Fred van der Ree; f.vanderree@hetnet.nl; Bedumerweg 34 
 

Inschrijfformulier Soepkookwedstrijd 

Naam:……………………….………………… Tel: ………………………….. 
 
Adres: ………………………………………… Email: ..……………………… 
 
Mailen/inleveren: Fred van der Ree; f.vanderree@hetnet.nl; Bedumerweg 34 
 
 

Inschrijfformulier Luchtballon 

Ik ga graag mee de lucht in voor maar € 145. 
 
Naam:…………………………………………………..………. Tel: …....………………… 
 
Adres:………………………………………………………… Email: ……………………… 
 
Mailen of inleveren bij: Peter Arends; peterallet@hetnet.nl; Borgweg 22  
 

Alle formulieren zijn ook te vinden op onze site www.feestweekstedum.nl 
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 
 
26 april    Concert Jehova Nissi samen met The Sisters 
 
28 april    Passage: W.T.Zanstra, met het onderwerp "Sterrenkunde" 
 
30 april   Koninginnedag 
 
30 april    Opening camping ‘de tuinkabouter’ 
 
4 mei    Dodenherdenking 
 
9 mei    Heropening camping ‘de tuinkabouter’ 
 
14 mei Voorjaarsvergadering Dorpsbelangen in Café ’t Oude 

Raedthuys 
 
18 mei   Concert in Asingapoort Middelstum 
 
19 mei    Laatste dag voor opgave playback en soundmix 
 
24 mei tot 7 juni  Feestweek Stedum     
 
27 mei   GemeenteBelangen Loppersum vergadert in ‘t Zandt 
 
30 mei   Vlaggetjesophangdag  
 
31 mei   Steemer omloop 
 
 
 
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt elke 
vierde vrijdag van de maand. Kopij moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit in 
januari en juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen opmaak.  
 
De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 23 mei. Kopij graag inleveren bij de redactie 
voor woensdag 14 mei. Het liefst per e-mail en anders op cd.  
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  
Advertenties: Wilco Witteveen: 0596 55 17 81, witteveen219@zonnet.nl 


