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Een nieuwe lente, een nieuwe Stedumer 
 
Vanaf nu is De Stedumer niet langer een uitgave van de Voetbalvereniging 
Stedum maar van Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum. Natuurlijk weten we 
allemaal al langer dat er meer en meer dorpsnieuws in staat dan voetbalinformatie. 
Dat nieuws blijft. Maar dit dorpsblad zou nu niet kunnen bestaan zonder zijn 
verleden. Daarom wil ik iedereen die de vele uren er telkens weer instak 
bedanken. De voetbalvereniging heeft wat nagelaten. 
 
Dat het een beetje anders zal worden zal u niet verbazen. Het uiterlijk van de 
omslag is het eerste. En er zijn beslist ideeën om het blad nog leuker en beter te 
maken. Dat moet ook want het moet gelezen worden! 
 

Het bestuur heeft de afgelopen maand met de wethouders van Loppersum gepraat 
over allerhande zaken en over onze plannen.  
Het is de bedoeling om dit jaar september het huidige trapveld bouwrijp te maken 
voor de eerste fase woningbouw. Tot die tijd kan het nog als trapveld gebruikt 
worden. Daarna kan het trapveld verplaatst worden naar het stuk grond ernaast, 
waar de tweede fase gepland staat. De planning daarvan is nog onduidelijk. Wel is 
alle benodigde grond nu in bezit van de gemeente. Dit is gelukt door de geplande, 
ruime, bossingel te reduceren tot een bomenrij. Aan de van Triezenbergstraat 
zit De Groninger Steen met beklemrechten. En de drie geplande huizen gaven 
toch niet genoeg opbrengst. En om meer te kunnen bouwen moet gewacht worden 
tot op zijn vroegst 2014. We gaan bij de Groninger Steen bepleiten dat er voor de 
kale en open hoek een snellere oplossing komt. Op het achterliggende terrein kan 
dan mooi gespeeld en gevoetbald worden.  
>> lees verder op pagina 4 
 
 

 

Het gezicht van Stedum 
 
De foto op de omslag vertoont vanaf nu 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 eerste foto staat Pieter Hovius. Zowel hij als zijn vader Dick Hovius hebben 
zich jarenlang voor de De Stedumer ingezet. Hij onderhield onder meer de 
contacten voor het blad en schreef de openingsartikelen. Dick Hovius verzorgde 
vroeger de lay-out. 
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Verder kunt u zich wellicht herinneren dat DB gevraagd is om mee te denken over 
het Klokkenpad-gebouw. Dit heeft erg lang stil gelegen bij de gemeente. Wij 
hebben destijds een onderzoekje gedaan naar de haalbaarheid van de exploitatie 
met alle mogelijke gebruikers. Wij kwamen daar niet uit. Nu gaat de gemeente het 
pand proberen te verkopen. Wat dat betekend voor met name de peuterspeelzaal 
zal pas duidelijk worden als er een eventuele koper gevonden wordt. Onze 
brandweerauto is nu, overigens, volledig buiten de brandweer gekomen en 
is privé-bezit geworden. 
 
Over de winkel heb ik helaas nog geen nieuws. Laten we hopen dat geen nieuws 
'goed nieuws' is. 
 
Ook over de huisvesting van scouting hebben we het met de gemeente gehad. 
Wethouder Stoel bemoeid zich hier persoonlijk mee en het college is blij met het 
initiatief. Maar de financiën van Loppersum blijven zorgelijk. Wij vinden dat het niet 
de bedoeling kan zijn van de artikel 12 status om de leefbaarheid in dorpen te 
hinderen en spreken de gemeente dan ook aan op zijn 
sociale verantwoordelijkheid. 
Met onze uitwerking van de toekomstvisie bewijzen we weer een actief dorp te zijn 
met zorg voor onze eigen woonomgeving. De plannen vielen bijzonder goed. 
Helaas zijn de onderdelen die de gemeente zou moeten doen zeer lastig. Dat 
betreft met name het verkeer. Maar het haventerrein en omgeving maakt zeker 
kans voor Europese subsidies. En ook het idee van de avonturentuin wordt positief 
bezien. 
 
Bardo Heeling  
voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Stedum 
 

 

 

 

Feestweek Stedum van 24 mei t/m 7 juni 
 
Over 2 maanden is het weer feest in Stedum. Van zaterdag 24 mei tot 7 juni (jawel, 
2 weken!) staat Stedum op zijn kop tijdens de Feestweek ‘ Op Goud Geluk’. Al 
voor de 19e keer wordt deze tweejaarlijkse feestweek door het dorp voor het dorp 
georganiseerd.  
 
Een groot verschil met vorige edities, is dat de Crazyrace nu een week vóór de 
feestweek op zaterdag 24 mei plaatsvindt. Dit in verband met de drukke 
wedstrijdkalender van de coureurs. De feestweek zelf begint op zaterdag 31 mei 
met de Stedumer Omloop en eindigt op zaterdag 7 juni. 
 
Vertrouwde onderdelen als de soundmix/playbackshow, de kindermiddag en de 
seniorendag maken ook nu weer onderdeel uit van de feestweek. In de weekenden 
en op vrijdag organiseren we een spetterend ‘SteemPop’ met diverse artiesten. We 
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denken dat we een leuk programma hebben samengesteld met artiesten als 
Vangrail, Erik Hulzebosch, de Dikdakkers, One-Two-Trio en anderen. Voor het 
complete programma verwijzen we je graag naar de website die binnenkort weer 
op www.feestweekstedum.nl te zien is. Natuurlijk krijgt iedereen in april ook de 
feestgids weer in de bus met alle details over het programma en de prijzen. 
 
Eind april komen we huis-aan-huis langs met de weekkaart. Heel voordelig als je 
een paar keer komt of als je een gezin hebt! Mocht je maar een paar avonden 
kunnen komen dan kun je altijd een kaart kopen bij de feesttent. 
Vorig jaar hebben we voor het eerst een lifestyle beurs georganiseerd. Wegens 
groot succes pakken we dit jaar grootser uit dan ooit en organiseren we op 3 juni 
Culinair & Lifestyle Stedum.  
Met heerlijke hapjes en kleine maaltijden, kookdemonstraties en proeverijen. Met 
demonstraties en workshops van verschillende sport- en dansscholen.  
Met modeshows, mannequins, standjes met leuke kleding en sieraden. Met 
visagie- en kappersdemonstraties, nagelstudio’s en metamorfoses  
 
En dat is nog niet alles. Geef je op en doe mee aan de: 
Kookwedstrijd: Wie maakt de lekkerste soep van Stedum of 
Battle: Wie is de Sterkste Man van Stedum, m.m.v. De sterkste man van 
Nederland Jarno Hams 
Als klap op de vuurpijl laten we (bij goed weer) ook nog eens 2 grote 
luchtballonnen de lucht in. Je maakt kans op eén van de plaatsen als u een 
weekkaart koopt. 
 
Je leest het, het belooft weer een groot feest te worden. Graag tot ziens in de 
feestweek! 
Kijk voor meer informatie over de feestweek en het programma binnenkort op 
www.feestweekstedum.nl. 
 
Jan-jaap Aué 
Namens Op Goud Geluk  
 

 

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! 
 

Inschrijfformulier Sterkste man van Stedum 
Natuurlijk doe ik mee! 
 
Naam:………………………………………… Tel:…………………………… 
 
Adres: …………………………………………Email:………………………… 
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Mailen of inleveren bij: 
Fred van der Ree; f.vanderree@hetnet.nl; Bedumerweg 34 
 

 

Inschrijfformulier Soepkookwedstrijd 
Natuurlijk doe ik mee! 
 
Naam:………………………………………. Tel:……………………………… 
 
Adres: ……………………………………… Email:…………………………… 
 
Mailen of inleveren bij: 
Fred van der Ree; f.vanderree@hetnet.nl; Bedumerweg 34 
 
 

Een wereld van muziek  
 

Concert Jehova Nissi samen met The Sisters 
 
Op zaterdag 26 april vindt er een optreden plaats van Jehova Nissi met The 
Sisters.  De kwaliteiten van Jehova Nissi zijn bekend. The Sisters zijn nieuw, jong 
en getalenteerd. Zes jonge meiden met passie voor zang en voor gospel in het 
bijzonder. De combinatie van fanfare en zang staat garant voor een gevarieerd en 
aantrekkelijk programma voor jong en oud.  
Het thema van de avond is ‘een wereld van muziek’, een avontuur van volkse en 
romantische muziek uit verschillende windstreken.  
Het geheel staat onder de muzikale leiding van Henk Smit. De aanvang is 20.00 
uur in de Gereformeerde Kerk van Stedum. 
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Playback en Soundmixshow  
                                                                                      
Eindelijk is het weer zover: Maandag 2 juni 2008!  
Zet deze dag alvast in je agenda. 
De welbekende en alom geprezen playback en 
soundmixshow in Stedum 
We weten het, de concurrentie is groot, maar daarom des te 
leuker om mee te doen. 

 
Ben jij de nieuwe winnaar van 2008? 
Heb je nog nooit eerder meegedaan, grijp dan dit jaar je kans. De voorpret, het 
oefenen, de zenuwen en de collegialiteit die tijdens de avond heerst, is iets wat je 
gewoon ervaren moet hebben. 
Heb je al vaker meegedaan? Dan hoeven we je helemaal niet meer uit te leggen 
waarom je dit jaar weer mee moet doen.  
 
Kijk rond in je omgeving, vrienden, familie of kennissen kring. En kijk wie er 
geschikt is om samen met jou (of alleen natuurlijk) een onvergetelijke act neer te 
zetten. Volg de muziekzenders, of steek je neus in je eigen muziekcollectie, en 
kies je favoriete lied. 
Er zijn vier categorieën (zie inschrijfformulier). En ook deze keer hebben we 
weer een publieksprijs voor alle categorieën. 

 

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 vanaf 12 jaar 
O Soundmixshow voor alle leeftijden 
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 of Peter Arends, Borgweg 22, 55 09 99 of 
Raul Kock, Bedumerweg 12, 551022
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Pasen 2008 doet je denken aan Kerst 
 
Op Goede vrijdag werd ik vrolijk wakker geklingeld. Uit het raam kijkend was het 
wit. Op mijn werk had men elkaar al een witte Pasen gewenst (bij gebrek aan een 
witte Kerst dacht ik toen nog). Maar nu heb ik het begrepen. Tiemen van Dijken is 
onze nieuwe Kerstman. Als hij geklingeld heeft (heel beschaafd) heb je nog alle tijd 
om je bed uit te springen en de boodschappen te doen. Tiemen helpt waar nodig 
de klanten de bus in, heeft er een mooie zitplek voor geïmproviseerd en is bereid 
om alles voor je te pakken en in je tas te doen. Als dat niet hoeft, is boodschappen 
doen ook leuk en je meer op huis aangewezen medebuurtbewoners tref je zo 
tenminste ook.  
 
De kar is royaal gevuld en mooi ingericht (waar de familie van Dijken een goed en 
snel systeem voor heeft, verzekert hij me). Er is van alles aanwezig, zoals een 
Paasbrood, ook als dat niet is besteld, brood van de warme bakker en zelfs kaas 
van het mes. Verder is er groente en fruit, en alle kruidenierswaren die je maar 
nodig kunt hebben. Er zijn aantrekkelijke aanbiedingen, en die zijn er ook voor de 
laatste klanten in het dorp. Tiemen zorgt wel voor aanvulling. Nu Troefmarkt 
Wiersema er niet meer is, is dit de kans om ook als niet mobiele Stedumer je eigen 
boodschappen te doen. En ook als je wel mobiel bent, is het prettig om met hagel 
en sneeuw niet van huis te hoeven. Probeer het ook, met de Rijdende Winkel van 
Tiemen van Dijken is vers brood en kaas van het mes ook in Stedum mogelijk. 
 
Een tevreden klant  
 

 

 

Camping in Stedum 
 
Graag willen wij ons aan u voorstellen. Mijn naam is Els Versteijne en samen met 
mijn medewerker recreatie/animatie Walter Staal, zijn wij van plan om een camping 
in Stedum te beginnen. Op dit moment kunnen we nog geen locatie bekendmaken, 
aangezien wij hierover nog in overleg zijn. Uiteraard houden wij u hiervan op de 
hoogte. De camping zal ongeveer 55 vaste plekken krijgen en 20 zogenaamde 
trekkersplekken. De camping zal eenvoudig van opzet zijn, waarbij rust, ruimte en 
tot jezelf komen kernbegrippen zullen zijn. 
De opening van de camping is gepland op 30 april 2008, wij hopen u die dag ook 
te mogen ontmoeten. De naam van de camping kunnen wij alvast wel prijsgeven… 
‘de Tuinkabouter’. 
 
Wij hopen u allemaal te mogen ontmoeten op 30 april. 
 
Els Versteijne 
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Dorpsgenoten… 
 
Ook dit jaar willen wij u als Oranjevereniging van Stedum weer van harte 
uitnodigen om Koninginnedag 30 april 2008 met ons mee te vieren. 
Waar een klein dorp groot in kan zijn is een kreet die ook dit jaar weer waar 
gemaakt wordt, ter meer om dat de Oranjevereniging haar 60-jarig jubileum mag 
vieren met u als leden, maar ook niet leden of toekomstige leden worden hierbij 
van harte uit genodigd. 
 
Mede dankzij een fantastische sponsoring van de “Reindersstichting” kunnen we 
deze dag tot een groot feest maken. 
 
De kinderen van de basisscholen en de peuterspeelzaal  krijgen een kleine attentie 
als herinnering aan dit jubileum en jullie/u worden getrakteerd op een leuke dag en 
een spectaculaire avond. 
Om 8 uur hangen we allemaal de vlag uit en om 9.30 uur wordt u allen uit 
genodigd bij het Hervormd Centrum waar de Aubade plaats zal vinden met 
meewerken van Jehova Nissi, aansluiten proosten we op de Koninklijke Familie en 
op onze dag met Oranjebitter en de traditionele koffie met oranjekoek zal zeker 
niet ontbreken. 
Daarna kunnen de kinderen, mits begeleid door een ouder, mee doen aan een 
vossenjacht door het dorp, vergeet niet om de lunch te eten bij ons op het 
sportterrein aan de Bedumerweg, heerlijk dat u zelf niet hoeft te koken toch? 
Na de middag hopen we dat er weer veel teams tegen elkaar zullen strijden met 
diverse spelen onder andere ook met touwtrekken en BIGBAG lopen…….. 
Kunt u niet mee doen, kom dan de teams aanmoedigen, want ze zullen dat nodig 
hebben, het zal net als vorig jaar een groot spektakel worden. 
En dan komt de avond en daarvoor hebben we onze plaatselijke toneelvereniging 
O.N.A uitgenodigd om een groot spectaculair toneelstuk te brengen, anders dan u 
van hen gewend bent, u zult van alles mee maken, en ja er zal ook gelachen 
worden, KOMT ALLEN want als je deze mist krijg je spijt dat je niet op tijd kaarten 
hebt gekocht, vanwege veiligheidsnormen mogen we maar 200 kaarten 
beschikbaar stellen dus wees er snel bij, locatie en aanvangstijd worden op een 
later tijdstip bekent gemaakt. 
Aansluitend kunt u nog even lekker dansen op muziek van; “Duo Terry en Joly 
West”, kortom we maken er een groot feest van. 
Let ook op de huis-aan -huis flyer. 
 
De kaarten voor de avond kan men bestellen en afhalen bij onderstaande 
adressen, leden van de Oranjevereniging mogen gratis kaarten en niet-leden 
betalen  
€ 5.00, kinderen van niet leden tot 16 jaar € 2.50.  
Men kan de kaarten bestellen bij; Tineke Bruggeman 0596-551909 
Kees Vriezema 0596-551366, Coby Nienhuis 0596-551550 en Ingrid Kort 0596-
551303 
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Zonnebloem en pompoenen wedstrijd 
 
Na het geringe succes in kilo`s en hoogtes (door het slechte weer en de slakken), 
door de toch enthousiaste kwekers vorig jaar, willen we ook dit jaar weer een 
zonnebloem en pompoenen wedstrijd houden . 
 
De zaadjes zullen, na opgave om mee te doen, zo gauw als ik ze heb worden rond 
gebracht waarna jullie er mee aan de slag kunnen. 
Er zullen net als vorig jaar weer tussentijdse metingen plaats vinden en die 
bevindingen zullen dan in het gele krantje en op de site worden vermeld. (Evenals 
de omstandigheden c.q. toestanden op en om de kweek plaatsen kunnen een 
vermelding op leveren, als de meetdienst dat verantwoord acht). 
De datum voor de tussentijdse meting is eigenlijks van te voren niet bekend, ligt 
een beetje aan het weer en aan de beschikbare tijd op de zaterdagmorgen (word 
vaak vrijdag ‘s avonds bedacht), de einddatum zal in de loop van het seizoen, als 
de groei er uit is, worden vastgesteld waarna de laatste meting van de 
zonnebloemen zal plaatsvinden, en het wegen van de pompoenen in het café op 
de middag van de bekendmaking van de winnaars, met een prijsuitreiking . 
Iedereen veel succes toegewenst en denk misschien eens aan slakkenkorrels.  
 
Opgave kan op de avond van de voorjaarsvergadering van Dorpsbelangen, 
telefonisch en elektronisch (zie hier onder) of op de opgavelijsten op de beide 
basisscholen.Opgave graag  zo snel mogelijk bij M.Zijlema; Sien Jensemahorn 
6  Stedum; 551277; martinzijlema@kpnplanet.nl  
 

Martin Zijlema 
namens activiteiten commissie Ver.Dorpsbelangen. 
 

 

Oproep: gastouder gezocht 
 
Wij zoeken een gastouder voor onze dochter van 5 en zoon van 3 jaar.  
12 tot maximaal 20 uur per week ; Verdiensten: €4,75 per uur per kind; Te 
registreren via een gastouderbureau; Niet-rokend; Invulling welke dagen: in 
overleg nog nader over een te komen. (in ieder geval één keer per week een vaste 
hele dag) 
De kinderen zitten op basisschool De Crangeborg en peuterspeelzaal ’t 
Vlinderhofje (di/do). Is het werken met kinderen iets voor u en heeft u een flexibele 
instelling? Bel of email ons gerust: 0596-551066 of: walmiekschinkel@hetnet.nl 
Walter en Annemieke Schinkel 
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Voor ’t Vlinderhofje dreigt sluiting van een groep! 
 
De peuterspeelzaal ’t Vlinderhofje bestaat op dit moment uit twee groepen. Er zijn 
peuters die op maandag- en woensdagochtend naar de peuterspeelzaal gaan, en 
peuters die op dinsdag- en donderdagochtend komen. 
 
Helaas is er sprake van een natuurlijke terugloop van geboortes in de gemeente 
Lopperum. Verder is het op dit moment zo dat er na de zomervakantie te weinig 
nieuwe aanmeldingen zijn, om beide groepen open te houden. Dit betekent dat de 
Stichting Peuterspeelzaalwerk Loppersum, waar ’t Vlinderhofje deel van uitmaakt, 
heeft besloten om, zoals het er nu voorstaat, één groep op te heffen... Voor de 
andere groep, die nog wel open blijft, wordt een wachtlijst ingesteld. Welke van de 
twee groepen wordt opgeheven is nog niet bekend. 
 
Op dit moment heb je als ouder nog een keuze op welke ochtenden je jouw peuter 
naar ’t Vlinderhofje kunt brengen. Als je je peuter nog niet hebt aangemeld en als 
het bestuur op basis van de huidige aanmeldingen straks een definitieve beslissing 
neemt over sluiting van een groep, is die keuze er na de zomer niet meer.  
 
Tijd voor actie 
We doen er als Activiteiten Commissie op dit moment alles aan om sluiting van 
een groep te voorkomen. Bijvoorbeeld door ouders erop te attenderen dat hun kind 
ook vier ochtenden naar de peuterspeelzaal kan komen. Een aantal ouders gaat 
van deze mogelijkheid maken en heeft hun peuter al opgegeven.  
Verder benaderen we ouders met peuters die al twee zijn, of dit jaar of begin 
volgend jaar twee worden (en hun kind nog niet aangemeld hebben), persoonlijk. 
We verstrekken aanmeldingsformulieren met een nieuwsbrief van ’t Vlinderhofje én 
een uitnodiging voor de ouderavond op 26 maart. Linda Vriesema, van Stichting 
Peuterspeelzaalwerk Loppersum, komt op de ouderavond tekst en uitleg geven 
over de mogelijke sluiting.  
 
De grootste zorg die we hebben is dat, áls er een groep gesloten wordt, het maar 
de vraag of deze ooit weer terugkomt. Er wordt van die ene groep een wachtlijst 
ingesteld en deze moet wel héél lang zijn, wil men weer besluiten om er twee 
groepen van te maken. 
 
Aanmelden 
Om twee groepen te behouden zijn er per groep minimaal tien kinderen nodig. We 
hopen daarom dat ouders hun (aankomende) peuter op korte termijn opgeven om 
zo sluiting van een groep te voorkomen! Dus mocht je nog peuters weten in 
Stedum (en omstreken!): we willen ze graag welkom heten op ‘t Vlinderhofje!  
 
Ook als je vindt dat je peuter er nú misschien nog niet aan toe is, maar na de 
zomervakantie mogelijk wel. Of als je nú nog niet weet voor welke dagen je jouw 
kind straks wilt opgeven. Ook als je kind pas eind dit jaar of volgend jaar twee  
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wordt, willen we graag met klem benadrukken dat het belangrijk is dat je je peuter 
nu al wel aanmeldt. Op basis van de huidige aanmeldingen neemt het bestuur een 
definitieve beslissing, niet op basis van aanmeldingen die er ‘mogelijk nog 
aankomen’… 
 
Mocht je van de activiteitencommissie nog geen aanmeldingsformulier voor je 
peuter hebben ontvangen, dan kun je deze downloaden via www.peuterspeelsite.nl 
> Aanmelden. Je kunt ook een formulier ophalen bij juf Anneke, op maandag t/m 
donderdagochtend tussen half negen en half twaalf. Neem je peuter gerust even 
mee, zodat hij of zij alvast even rond kan kijken. 
Plaatsing op de peuterspeelzaal vindt plaats op datum van aanmelding en betaling 
van het inschrijfgeld. Mocht er sprake zijn van een wachtlijst (bij sluiting van een 
groep), dan bepaalt de datum van aanmelding/inschrijfgeld de plaats op de 
wachtlijst. 
 
Kosten 
Eenmalige inleg is € 11,50, de maandelijkse ouderbijdrage is € 30,-. De eenmalige 
inleg dient te worden overgemaakt tegelijkertijd met het inleveren van het 
aanmeldingsformulier. De datum dat het 
bedrag is bijgeschreven, geldt tevens als inschrijfdatum. Bij het aan- en afmelden 
wordt er afgerekend met halve maanden. Mocht de ouderbijdrage voor ouders 
financieel een probleem zijn, dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij de 
afdeling Sociale Zaken van de gemeente Loppersum, ISD Noordoost, J.v.d. 
Kornputplein 10 te Delfzijl, 0596-639170. Bedankt alvast, ook namens alle juffen. 
 
Activiteiten Commissie Peuterspeelzaal ‘t Vlinderhofje 

 
 
De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
 

De volgende bijeenkomst van de Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
(19e jrg.) vindt plaats op vrijdag 4 april 2008 in 't Oude Raedthuys, 1e verdieping, 
Hoofdstraat 15. Ontvangst vanaf 20.00 uur, aanvang 20.30 uur. Toegang gratis. 
  
Voorlezen, vertellen, muziek; in het Nederlands, Gronings of elke andere taal of 
streektaal. De presentator bepaalt op de avond zelf de volgorde en de lengte/duur 
van de verschillende optredens. 
Tweedehands boeken worden weggegeven en men kan in de pauzes eigen 
werk verkopen en voor andere bijeenkomsten of activiteiten reclame maken! De 
Vertelsalon stimuleert huiskamerbijeenkomsten onder de naam: De mooie kamer. 
Inlichtingen Eldert Ameling tel. 0596-551608 of F.T. Braaksma 
braeckxma@hetnet.nl of kijk op Wikipedia. 
 
NB: Op de benedenverdieping van 't Oude Raedthuys wordt wedstrijd gebiljart. 
Niet storen ...! 
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Uit de raad          
 
Eindelijk duidelijkheid, de raad van Loppersum hangt aan het draadje van de 
inspecteur. Tot nu toe leek artikel 12 de redding, maar uit de voorlichting van de 
inspecteur (uit den Haag) is wel gebleken dat het de komende tijd niet gemakkelijk 
wordt. 
 
De inspecteur op bezoek 
Voorafgaand aan de raadsvergadering van 5 maart konden we de artikel 12 
inspecteur uit den Haag vragen stellen. Hij was er samen met de provinciaal 
toezichthouder, die over de begroting heeft geadviseerd. Wat als eerste opviel was 
het aantal donkere pakken, al dan niet met stropdas. Een ernstige situatie dus. Uit 
de houding van de inspecteur bleek dat ook. Hij mag niet toestaan dat in de raad 
voorstellen worden behandeld, waarvan de financiële gevolgen niet eerst met hem 
besproken zijn. Er komt nu eerst een werkbegroting voor 2008, waarin een aantal 
belangrijke posten uit 2007 overgenomen zijn. Een deel van die bedragen is 
opgehoogd, zoals waar we samenwerken met andere gemeenten. Dat geldt voor 
de Sociale Dienst (de ISD in Delfzijl) en voor de Rayonale Brandweer. Maar voor 
andere posten is dat niet perse het geval. Meer moeten uitgeven voor de WMO 
kan wel een probleem worden. En voor wegen mag alleen geld worden uitgegeven 
als er beheerplannen zijn. M.a.w. wat de raad wil, doet er in mijn ogen niet zoveel 
meer toe. Toch hebben we de rol van de raad die maandagavond in de 
raadsvergadering wel op de proef gesteld. 
 
Schulden voorkomen of niet 
Het onderwerp Volkskredietbank stond op de agenda. In de 
commissievergadering, waar de discussie plaatsvindt, hadden we gesteld dat de 
gemeente zorgplicht heeft. Dit betekent dat als u in de schulden komt, u geholpen 
moet kunnen worden door de Volkskredietbank. Die heeft daarvoor het 
Basispakket bedacht. Iedereen die in deze moeilijke positie komt, kan aanspraak 
maken op hulp van de Volkskredietbank. Er wordt dan bijvoorbeeld een 
afbetalingsregeling getroffen en budgetbeheer gedaan. Iedere fractie vond dat ook 
noodzakelijk, want als je eerst op een wachtlijst komt, wordt de situatie alleen maar 
erger. Dus bevatte het raadsvoorstel het zogenaamde Basispakket als 
dienstverlening, onbeperkt toe te passen. Zo was het voorstel ook met de 
inspecteur voorbereid.  
 
Na deze commissie vergadering kregen we aanvullende informatie over wat de 
Volkskredietbank normaal nog meer doet voor inwoners van de gemeente 
Loppersum. Dat zijn o.a. cursussen over het opvangen van een terugval in 
inkomen (bijvoorbeeld als je in de bijstand komt) en bewindvoering (overnemen 
van financieel beheer). Dit Aanvullend pakket leek meerdere fracties nuttig, omdat 
zo’n cursus en bewindvoering (bij mensen die bij herhaling in de problemen 
komen) schulden ook voorkomt. Dat was wel de reden waarom dit Aanvullende 
pakket vorig jaar ook was betaald door de gemeente. Met het overzicht van de 
stand van zaken kregen we pas door dat we er niet goed over hadden 
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gediscussieerd. Met het standpunt van de commissievergadering (alleen het 
Basispakket, zonder limiet) waren we er niet. Op de dag van de vergadering moest 
er nog druk worden overlegd wat nu te doen. Accepteren dat we voortaan niets 
meer aan het voorkomen van schulden zouden doen, of toch het raadsvoorstel 
wijzigen door een zogenaamd amendement in te dienen? 
 
De proef op de som 
In de raadsvergadering hebben we als fractie gesteld dat niet alleen het 
Basispakket, maar ook een beperkte afname van het Aanvullende pakket mogelijk 
moest zijn. Dat moest dan maar een amendement (wijziging/toevoeging) op het 
oorspronkelijke voorstel worden. Zo’n wijziging doorvoeren lukt alleen met een 
meerderheid van de raad, daar moet over gestemd worden. We hadden met alle 
fracties die maandagmiddag nog gebeld, en allemaal vonden ze dat de 
dienstverlening van de Volkskredietbank niet achteruit moest gaan. Aldus 
voorgesteld, het amendement ingediend, voorgelezen door de burgemeester, en 
toen kwam er advies van het college. De wethouder stelde voor dat we geen 
Aanvullend pakket gingen aanbieden aan onze inwoners. De burgemeester 
benadrukte dat de inspecteur dit gewijzigde voorstel niet zou accepteren, omdat er 
dan 10.000 euro extra zou worden uitgegeven, die niet met de inspecteur was 
afgestemd.  
 
Wat nu te doen? Ons in de hoek laten zetten (al was dat natuurlijk niet de 
bedoeling van het college), of motiveren dat schulden voorkomen uiteindelijk ook 
geld bespaart? Dit werd dan ook dé artikel 12 test. Luisteren naar het college, en 
onze motivatie laten vallen, of eerst ons uitspreken en dan wel zien hoe de 
inspecteur reageert? Natuurlijk begrepen we de rol van de burgemeester ook wel. 
Lastig als je op de eerste afspraak die er gemaakt is al terug moet komen. In zo’n 
geval vraag je schorsing om onderling te kunnen overleggen. Dat overleg was 
eenduidig, de raad stond unaniem achter het uittrekken van geld voor preventie. Bij 
stemming over het amendement werd het wijzigingsvoorstel aangenomen.  Het 
college was vervolgens niet blij, want nu moet gemotiveerd worden aan de 
inspecteur dat er toch mogelijk meer geld wordt uitgegeven. De Raad was 
tevreden, want het voorstel is goed gemotiveerd en bediscussieerd, en we laten 
ons tenminste niet zomaar buitenspel zetten.  
 
Nog niet gewonnen 
We moeten echter nog wel zien hoe dit nu afloopt. Het college zal nu met de 
inspecteur gaan overleggen, en dan moeten wij aangeven waar dit eventuele extra 
geld vandaan gehaald moet worden. Alleen dingen die onontkoombaar en 
onuitstelbaar zijn, mogen buiten de begroting om worden besloten. Toch hebben 
we een punt vinden we. Want preventie van schulden moet op schuldhulpverlening 
besparen. Als je onbeperkt geld aan schuldhulpverlening kunt uitgeven is het toch 
gek dat er geen geld voor preventie zou zijn? We zullen zien hoe deze eerste 
Artikel 12 test afloopt. 
 
Lies Oldenhof 
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Het is ongelofelijk maar waar 
 
Het zwerfvuil in en rond Stedum is opgeruimd. Zoals afgesproken: 
Woensdagmiddag 12 maart en zaterdagmiddag 14 maart. 
De opkomst was geweldig! Dit had ik niet verwacht. Een groep van 5 jongens heeft 
anderhalf uur Stedum opgeruimd. Ze kwamen terug met een gevonden kruiwagen, 
autowielen, vuurwerk, flesjes, blikjes, allemaal troep. Brigit heeft zelfs een 
kinderzitje gevonden in de bosjes bij het station. Voor de rest: flessen; bierflesjes; 
handschoenen, leren en plastic; tijdschriften; blikjes leeggedronken en plat 
gestampt; vele vuilniszakken en plastic zakken onder de aarde met een stukje 
boven de grond en veel vuurwerkresten. 
 
Woensdag 
Tijdsduur: Brigit  1,½uur, kinderen 2 uur. Alleen Brigit zaterdag van 10.30 t/m 16.45 
uur met een kleine lunchpauze. De dieren zijn gered! 
Er is geen diersoort die zijn “nest” zo bevuild als Stedum! 
U begrijpt dat 9,5 uur (!) opruimen niet zonder gevolgen kan zijn. 
Alle inwoners van Stedum worden dringend verzocht geen sigarettendoosjes, 
flesjes of ander afval meer neer te gooien. 
Iedereen, zonder uitzondering kan een plastic draagtasje in zijn zak meedragen! 
Vuilnis daarin stoppen en thuis of in de prullenbak gooien! Altijd! Over 3 maanden 
wordt de actie herhaald. 
Ik ga er vanuit dat volgende keer anderen deze taak overnemen. 
De scholen dienen hieraan ook deel te nemen.  
Dus als U allen wilt dat Stedum in Groningen als een eerbiedwaardige  plek gezien 
wordt, gedraag U er dan naar.  
 
Brigit Prechti 
 
 

 

Keltische muziek in Huizinge 
 
Huizinge- Zaterdag 19 april om 20.15 uur, speelt Air Laut in ’t Ol Schoultje te 
Huizinge. De benaming ‘Keltsiche folkgroep’ dekt niet geheel de lading, want ze 
spelen niet alleen maar traditionele volksliederen. Zo wisselen melancholieke, bijna 
filmische stukken zich af met gitaarballads of swingende, blijmoedige instrumentale 
nummers. De diverse achtergronden en invloeden van de bandleden (o.a. west en 
oost-Europese folk, Brazziliaans, jazz, klassiek, krontjong, bluegrass) zorgen voor 
een unieke sound de Air Laut. De Keltische invloed is echter het duidelijkst 
aanwezig. Air Laut, Indonesisch voor ‘water van de zee’, geeft met veelal 
zelfgeschreven composities een fraai en vreugdevol concert. 
Inlichting en reservering tel 0596 55 16 04.   
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Tentoonstelling  
 
In 2007, oktober had ik een tentoonstelling in Leer. Er zijn velen geweest die 
gevraagd hebben waarom ik niet hier in de buurt een tentoonstelling organiseerde. 
Nu is voor jullie een verrassing hier! Elanderhuis: Skandinavisch dorp te Eelde. 
Maandags en dinsdags gesloten. Onder het genot van koffie, thee met gebak of 
een heerlijk buffet, kunnen jullie schilderijen bekijken. 
Dus heerlijk dichtbij en zeer gezellig aan het Paterswoldse meer. 
 
Brigit Prechti 
 
 

 

Opfriscursus voor weggebruikers 
 
 

 
De meeste automobilisten en motorrijders hebben 
de kennis van verkeersregels, die ze vroeger 
hebben opgedaan voor het rijexamen, niet goed bij 
kunnen houden. Ook hun rijstijl is niet goed 
afgestemd op alle veranderingen op het gebied van 
de inrichting van wegen en op de mogelijkheden die 
voertuigen nu hebben om zuinig en veilig te rijden.  
 

Daarom organiseert de afdeling Loppersum van Veilig Verkeer Nederland 
organiseert regelmatig een cursus van 3 informatieve en leerzame avonden voor 
automobilisten en andere weggebruikers, die hun kennis van verkeersregels en 
verantwoord voertuiggebruik willen opfrissen. Ook voor degenen, die nog 
rijexamen moeten doen is de cursus interessant. 
In de cursus worden de thema’s De mens in het verkeer, Duurzaam veilig en Het 
nieuwe rijden. De cursusavonden worden steeds afgesloten met een verkeersquiz.  
 
De cursus worden gegeven door de heer F. Helfferich, rijschoolhouder te 
Loppersum. De cursus wordt gegeven op 7 april, 14 april en 21 april in Vita Nova, 
Heerestraat 39 in Middelstum. De avonden beginnen om 19.30 uur. De kosten 
bedragen € 15,-- voor de 3 avonden. 
 
U kunt zich opgeven bij de heer F. Helfferich, telefoon 0596 571955, e-mail 
frans.helfferich@hetnet.nl of bij de heer H. ter Veen, telefoon 0596 572119, e-mail 
hterveen@planet.nl.   
 

 

Veilig Verkeer Nederland 

Afdeling Loppersum 
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Netjes? 
 
Het is een beetje een raar hoekje geworden, tussen de Bedumerweg en de 
Triezenbergstraat. Waar eerst de kassen van Nienhuis stonden kijk je nu tot aan 
het bos, behalve dan bij die rare pruik struiken en bomen die eerst de tuin van 
Sjoerd van Dorp vormden. Vermoedelijk vindt niet iedereen dat een mooi gezicht, 
die wilde boel. Toch is het heel bewust zo gelaten!  
Vooral in de wildste struiken, tegen het nieuwe weiland aan, huist een grote groep 
huis- en ringmussen. Voor ons kamerraam hangt een voedersilo met vogelzaad 
die ze zo snel leeg kunnen eten dat we hem niet elke dag vullen. Een netje pinda’s 
en eventueel nog een ander voernetje zorgen toch voor drukte genoeg. Niet alleen 
al die mussen, ook o.a. vinken, groenlingen, kool- en pimpelmezen, merels, veel 
tortelduiven, kauwtjes en een roodborstje komen dagelijks langs om te kijken of er 
wat te halen is. Heel af en toe een grote bonte specht, maar die is zo schrikachtig 
dat hij meestal al weg is voor de eerst hap genomen is. En ook heel af en toe een 
fazantenhaan. 
Vandaag was er voor het eerst een vlaamse gaai, die snel hap slik weg de 
zonnebloempitten met schil en al naar binnen schrokte. 
 
In januari vloog er al eens een sperwer door de tuin, want waar zoveel kleine 
vogels zitten moet er wel een te vangen zijn voor deze snelle roofvogel. Toen was 
het nog een verkenningsvlucht, maar twee weken later ving hij een mus, en ik zat 
eerste rang! Sneu voor de mus, maar wat een mooi gezicht. Nooit gedacht dat een 
sperwer zoveel tijd zou besteden aan het opeten van zijn prooi: hij was er een uur 
mee bezig! Dat kon ook rustig, achter in de tuin, beschut tussen bomen en 
struiken.  
En vandaag was de sperwer er weer. Deze keer niet op jacht, maar zittend op een 
tak, vier meter van het raam met zijn rug naar ons toe. Bijna een half uur zat hij 
daar. En verbazingwekkend: de mezen trokken zich er niks van aan. De mussen 
waren ‘m wel voor het grootste deel gesmeerd. 
 
Sinds een paar dagen weer uit het zicht verdwenen is de haas, die een leger had 
in het gras op de plek van de kas. Hele dagen zat hij daar, alsof hij zat te 
broeden….  Zeker de paashaas zeiden we nog. ’s Avonds weg, de volgende 
ochtend terug.  
 
Daarom staan de bomen en struiken er nog zoals ze er staan. En zit ik nou de hele 
dag uit het raam te kijken wat er gebeurt? Kom nou, ik heb wel wat beters te doen! 
Maar kom ik langs het raam dan kijk ik. Wat een heerlijk gezicht! Daar kan geen 
‘nette’ tuin tegenop. 
 
Janneke Aué 
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De allerlaatste uitgave 

 
Het vorige nummer van De Stedumer 
was de laatste keer dat deze werd 
gemaakt onder verantwoording van de 
voetbalclub. Tevens was het de laatste 
maal na vele jaren dat het vaste 
groepje vouwers het blad in elkaar 
heeft gezet en gekopieerd. Het bestuur 
heeft deze gelegenheid gebruikt om de 
mensen van harte te bedanken en te 
waarderen met bloemen en gebak wat 
zeer werd gewaardeerd. Bijzondere 

aandacht was er voor Tjeerd Burgstra die meer dan 30! jaar zijn inzet voor het blad 
heeft getoond, als schrijver, vouwer en bezorger.  Het bestuur heeft gemeend 
Tjeerd speciaal te eren met een oorkonde voor zijn bijzondere verdiensten als 
vrijwilliger. 
 
Voorzitter Pieter Hovius (rechts)  reikt de oorkonde uit aan Tjeerd. 
 

 

 

Tennisvereniging de Bosbaan 
 
Lustrum! 
Ondanks de hagel en regenbuien en alle storm van de afgelopen maand is er hard 
gewerkt aan de voorbereiding van het tennisseizoen 2008. Niet zomaar een jaar 
voor onze vereniging, maar een lustrumjaar, dit jaar bestaan we 25 jaar. 
Op 5 april is de eerste competitiewedstrijd in Siddeburen, en op 6 april willen we 
het seizoen feestelijk openen met een weerbestendige activiteit. Van 14.00 tot 
17.00 uur zijn alle leden van harte uitgenodigd voor een Toss Tea. Tennissen 
tegen en met iedereen, en wie niet speelt kan zich te goed doen aan thee en 
lekkernijen meegebracht door ieder met baklust. En als het weer tegenzit, ach, dan 
redden we ons ook wel met thee en taart alleen. 
Deze zomer zullen er meer lustrumactiviteiten volgen, daarover later bericht. 
 
Lessen 
Voor 27 maart moeten de leden zich opgeven voor de tennislessen, maar er is 
altijd een plekje over voor nieuwe leden! Lijkt het u /je leuk om (weer) te gaan 
tennissen, neem dan contact op met Fenneke Colstee, via e-mail 
fenneke.colstee@hetnet.nl of telefoon 551276. De lessen zijn dit jaar op dinsdag-  
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en woensdagavond. Basisschoolkinderen op woensdag aan het eind van de 
middag. Er wordt bij de groepsindeling geprobeerd zoveel mogelijk rekening te 
houden met ieders niveau. 
De eerste les is op 8 en 9 april. Op naar een mooie zomer! 
 
Bestuur tennisvereniging De Bosbaan 
 

 

 

Hengelclub “Ons Genoegen”  

 
Eindklassement Zomeravondcompetitie 2007. 
 
Woensdag 4 juli 2007, om 20.00 uur, werd in het clubhuis ’t Oude Raedthuys de 
eindstand bekend gemaakt van de zes wedstrijden van de Zomeravondcompetitie 
2007. Voor de wedstrijdvissers waren er schitterende vleesprijzen verzorgd door 
slager Roggema uit Loppersum en bereidwillig door hem naar Stedum gebracht. 
En omdat er anders wel heel veel vlees in de koelkast kwam te staan van de heren 
Ameling kregen twee van de drie vissers van het Klokkenpad een winkelbon voor 
de Troefmarkt. De prijsuitreiking van het eremetaal voor de winnaars van het 
Algemeen Kampioenschap, het Aantal Kampioenschap en Zwaargewicht 
Kampioenschap, zal worden gehouden op onze vergadering. 
 
Na afloop van deze avond werd nog een voorstel besproken van de heer Gerben 
Feenstra om samen met elkaar een viswedstrijd te gaan houden, allemaal op één 
plek. Afgesproken werd om dat in augustus te doen. Ook van deze vrije wedstrijd, 
waar de vis na afloop geteld en gewogen werd en ter plekke weer werd teruggezet, 
krijgt u binnenkort een verslagje. 
 
Secretaris Tjeerd Burgstra, hartelijk bedankt voor al het rekenwerk! 
 
Eindklassement in puntentotalen en eremetaal. 
1e C. Reker: 44 stuks, 10150 gram, 247 punten Algemeen Kampioen. 2e B. 
Hofman: 30, 9190, 213,8 Zwaargewicht Kampioen. 3e J. van Leeuwen: 23, 8420, 
191,4. 4e J. de Jonge: 17, 5340, 123,8. 5e M. Tillema: 36, 4010, 116,2 Aantal 
Kampioen. 6e G. Feenstra: 12, 4930, 110,6. 7e E. Ameling: 20, 4270, 105,4. 8e D. 
Bouwman: 29, 3180, 92,6. 9e F. Mars: 14, 3140, 76,8. 10e D. Ameling: 16, 2010, 
56,2. 11e R. Mulder: 8, 370, 15,4. 12e J. Ameling: 1, 90, 2,8. 
Totaal aantal vissen: 250. Gemiddeld per deelnemer: 20 à 21. Totaal gewicht 
55100 gram. Gemiddeld gewicht per deelnemer 4591,6 gram. 
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) 
 

 
 
29 maart   Bazar voetbalclub kantine 
 
4 april   De eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
 

7, 14 en 21 april  opfriscursus voor weggebruikers in Middelstum 
 
19 april   Keltische muziek in Huizinge 
 
26 april    Concert Jehova Nissi samen met The Sisters 
 
30 april   Koninginnedag 
 
30 april    Opening camping ‘de tuinkabouter’ 
 
19 mei    Laatste dag voor opgave playback en soundmix 
 
24 mei tot 7 juni  Feestweek Stedum     
 
30 mei   Vlaggetjesophangdag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 25 april. Kopij graag inleveren 
bij de redactie voor woensdag 16 april. 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 


