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Belangstellenden gezocht 

 
De vakantie valt vroeg dit jaar. Zelfs deze Stedumer zal door snelle vakantiegan-
gers pas weken later gelezen worden. Is dit dan oud nieuws geworden? Ach de 
tijd gaat niet zo snel in ons dorp. Wel zijn we een informatiebord rijker. Met dank 
aan de voormalige handelsvereniging. 
Sinds februari is deze Stedumer een dorpskrant. We hebben op de voorjaarsver-
gadering toegelicht wat dat betekent. In het kort: na de zomer moeten alle adver-
tenties weer nieuw geld gaan opleveren. Dit komt nu bij dorpsbelangen terecht. 
Wist u dat één zo'n krantje ongeveer 60 cent kost? Een serieuze zaak dus om in-
houdelijk en financieel alles op orde te hebben. We willen nieuwe rubrieken ma-
ken en hopen op wat schrijvers- en journalistiektalent in het dorp.  
Een ander item van de vergadering was de winkel. Er zijn nog steeds mensen 
mee bezig maar veel levert het niet vooralsnog niet veel op. Wel is de rijdende 
winkel een uitkomst. De panden van winkel en showroom lijken te gaan verande-
ren. Mooi dat het weer gebruikt gaat worden. Leegstand is maar niks. Er zijn 
mensen die zeggen er veel huizen te koop staan omdat de winkel weg is. Feit is 
echter dat heel Noord-Groningen veel te koop heeft staan. 
Met de te koop staande kavels wil het nog niet heel erg lukken. Ik heb er bij radio 
noord op 31 mei nog wel reclame voor gemaakt, wie weet helpt dat nog wat. Naar 
aanleiding van de vragen die Lies heeft gesteld in de raad komt er nu een gesprek 
met de gemeente om te kijken wat we hier mee aan moeten. Alleen maar nog 
meer onbebouwde vrije kavels doet het dorp geen goed. En het voetbalt niet ge-
weldig.  
Mocht u het nog niet gehoord hebben dan bij dezen: de peuterspeelzaal zal ver-
trekken uit het klokkenpadgebouw. Dit is niet langer geschikt hiervoor. De speel-
zaal zal in het najaar bij de OBS de Bongerd gaan inhuizen. We krijgen dus zo-
waar bijna een brede school (vensterschool) in Stedum.  
Wij hebben de eerste financiën binnen voor de Focke Avonturentuin. Na de va-
kantie willen we samen met de schooljeugd gaan kiezen wat er kan komen op het 
grasveld naast de jeu de boules baan. De landschapsarchitect zal met  

Lees verder >> 

 

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 vooral foto’s die hiervoor in aanmerking kunnen komen naar de redactie. De 
leukste wordt geplaatst. 
 
Op de foto staan dit keer maar liefst twee Stedumers: Lotte Reker (links) en Sabi-
ne Tillema. Beide kinderen liepen als volleerde modellen op de catwalk tijdens 
een modeshow in de feestweek. Verderop in deze Stedumer een uitgebreide foto-
reportage van deze week.(foto: Jan-Jaap Aué) 
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voorstellen komen en hopelijk lukt het ons om dit dan ook zo snel mogelijk te gaan 
uitvoeren. Want het blijkt ook nog een jaar te worden waarin het Focke-project 
weer nieuw leven ingeblazen gaat worden. Dat kan toch geen toeval zijn. Tenslot-
te vind u elders in deze Stedumer een bijdrage van de Nicole en Peter, de nieuwe 
eigenaren van de Jensema boerderij. Zij vertellen daarin hun plannen voor de toe-
komst en hoe één en ander zal veranderen. Het is goed dat u daar kennis van 
neemt en eventueel vragen komt stellen naar aanleiding van uw zorgen. 
Blijft over u een fijne zomer en vakantietijd toe te wensen. 
 
Bardo Heeling,  
voorzitter dorpsbelangen 
 

 

Feest voor de kinderen in de feestweek 
 

De kindermiddag tijdens de feestweek op woensdag 14 juni was een groot suc-
ces, maar liefst 115 kinderen deden mee. Het programma voor de peuters en de 
kleuters was bij de feesttent, de andere kinderen hebben een survivalmiddag ge-
had die bij de haven begon en eindigde. 
 

 
 

Het winnende team van de survivaltocht 
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Bij de tent 
De kleuters waren de hele middag druk met hordelopen, kogelstoten, estafette, 
penalty schieten en ponyrijden op een echte pony. Ze mochten ook op een rodeo 
paard, een opblaaspaard dat door de rest van groep hard heen en weer werd ge-
trokken. De kunst was om er zo lang mogelijk op te blijven zitten. 
De peuters hadden de hele feesttent voor zichzelf en konden naar harte lust spe-
len. Er was een groot springkussen, ze konden bouwen met grote blokken en er 
waren fietsjes en trekkertjes waarmee ze door de tent konden rijden. Tussendoor 
gingen ze samen met Roos Regenboog dansen in een grote kring op de cam-
pinghit Tjoe Tjoe Wa. 
 
Survivaltocht 
Scoutinggroep ‘de Struners’ (uit Stedum, in oprichting) organiseerden voor de ou-
dere kinderen een survivaltocht door het dorp.  In teams gingen de kinderen met 
kompas en andere hulpmiddelen op zoek naar de verschillende opdrachten, 
waarbij ze snoep konden verdienen. Om het spannend te maken waren er ook 2 
snoepdieven in het dorp die snoep probeerden af te pakken. Gelukkig is het ze 
niet gelukt! 
Bij het ontdekken van de route en het uitvoeren van de opdrachten was samen-
werken (en natuurlijk plezier hebben) het belangrijkst. Je moest samen een tent 
opzetten zonder te praten, met blinddoek voelen wat voor objecten er in het bos 
hingen, eierwerpen, ballonscheren, met water uitmeten hoelang 5 minuten duren 
en een klein parcours afleggen met buikschuiven en 8 persoonsskilatlopen.  
Aan het einde ging iedereen een broodje bakken boven het vuur. 
Het team dat met de grootste zak snoep terug bij de haven kwam heeft de eerste 
prijs gewonnen en ook alle andere teams wonnen een beker met snoepspekkies. 
Groep 7 en 8 van De Crangeborg (groep 7 en 8 van De Bongerd waren op werk-
week) hebben een vlot gebouwd dat echt bleef drijven. Zij waren ook verantwoor-
delijk voor de stokken voor het stokbrood bakken, maakten de vuren en waren de 
snoepdieven.  
We zijn allemaal nat geworden omdat het de hele middag zachtjes regende, maar 
gelukkig kunnen de kinderen en vrijwilligers uit Stedum daar goed tegen en maak-
ten ze er een leuke middag van. 
Er hielpen veel vrijwilligers op woensdagmiddag, Op Goud Geluk bedankt ze hier-
bij voor hun medewerking. 
 
Ellen Gommers 
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De Feestweek in Foto’s 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                             Sterk…                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Sterker… 
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…Sterkst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er was een modeshow… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           … en een metamorfose…
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 Bingo en jeu de boules...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... huldigingen en  
 prijsuitreikingen... 
 
 
            ... en ook  
            wat te  
              drinken.
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             Er was muziek...
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         …het was  
          Feestweek 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s: Jan-Jaap Aué
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Even voorstellen… de familie Bijen 
 

Wat zijn ze van plan met de Jensemaheert? 
 
Een heel aantal van jullie hebben we de afgelopen weken al eens ontmoet of ge-
sproken: tijdens de gezellige toneelavonden bij ons in de schuur, de crazyrace of 
ergens in de feestweek. We voelen ons ondertussen al aardig ingeburgerd in Ste-
dum. Maar we kennen nog niet iedereen en niet iedereen kent ons. Ook onze 
plannen met de Jensemaheert zijn voor veel dorpsgenoten nog een vraagteken. 
Tijd om ons zelf eens voor te stellen. 
 
Van Twente naar Groningen 
Wij zijn Gerard, Christien, Peter en Nicole Bijen. Gerard en Christien (Peter’s ou-
ders) wonen sinds november 2007 aan de Hoofdweg 42 en wij, Peter en Nicole, 
wonen op dit moment nog in Overschild met onze twee dochtertjes. We zijn bijna 
8 jaar geleden vanuit Twente naar Overschild verhuisd om in het ruime Groningen 
ons melkveebedrijf uit te kunnen breiden. Dat pakte goed uit. We boerden prettig 
op een mooie locatie aan het Schildmeer. We hadden er nog jaren vooruit ge-
kund, maar vorig jaar deed zich een prachtige kans voor. Per toeval hoorden we 
dat de Jensemaheert en de Olde Boelsemaheert te koop stonden. Wat een prach-
tige plek, een leuk dorp, een schitterende boerderij én 135 ha grond aaneengeslo-
ten, een droom voor veel boeren. Dat laatste gaf voor ons dan ook de doorslag. 
Bijna de helft meer grond dan we nu hebben. De kans om onze wens te vervullen: 
verder uitbreiden.  
 
De opstartfase 
Zo begon het. Inmiddels zijn we een jaar verder en runnen we twee bedrijven. We 
melken koeien in Overschild en doen akkerbouw in Stedum met veel hulp van 
Hans en Eddo Jensema. Wat we graag willen is het gehele melkveebedrijf ver-
plaatsen naar Stedum en de boerderij in Overschild verkopen. Dat gaat niet van 
de één op de andere dag. Daarvoor moeten we het akkerbouwbedrijf in Stedum 
geschikt maken voor melkvee. We moeten er koeien kunnen huisvesten en mel-
ken. Begin 2008 zijn we om tafel gegaan met de gemeente Loppersum en Provin-
cie Groningen om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Bij de plannen zijn in een 
vroeg stadium ook al landschapsarchitecten en welstandcommissie betrokken die 
zich hebben gebogen over het aangezicht vanuit het dorp (plek van de stal, licht-
productie, beplanting). Samen met de gemeente hebben we o.a. gekeken naar 
het logistieke deel (vrachtverkeer). Hier is een plan uitgerold waarvoor we kort ge-
leden een bouwaanvraag hebben ingediend bij de Gemeente Loppersum.  
Belangrijk bij de bouw van de stal was voor ons, gemeente, provincie, maar zeker 
ook voor het dorp dat de boerderij zijn monumentale karakter behoudt (geen splin-
ternieuwe stal tegen de boerderij aan), dat het aangezicht vanuit het dorp prettig 
is en dat de overlast voor het dorp tot een minimum beperkt blijft. Daarnaast 
speelt het welzijn van de koeien een grote rol. 
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In het kort de plannen 
De stal komt vanuit het dorp gezien achter de boerderij en daardoor zoveel moge-
lijk afgeschermd van het dorp. De oprijlaan met hoge bomen vanaf de Lellenster-
weg versterkt dat nog eens. De stal wordt zo open mogelijk, met een uitloopweide 
voor de koeien. Als je een open stal bouwt, moet je wel rekening houden met de 
lichtuitstoot. Hoe we dat gaan doen, weten we nog niet exact. We houden hier in 
elk geval rekening mee bij het uitwerken van de plannen. Voor de welstandscom-
missie is dit ook een belangrijk punt. ´s Avonds en ´s nachts zal het erg meevallen 
met de lichtproductie. Als het donker is, schakelen we over op de nachtverlichting. 
Dat is voor de omgeving prettig, maar ook de koeien hebben dat nodig om een 
dag- en nachtritme te kunnen houden.  
De aan- en afvoerroute van o.a melk en voer vindt plaats via de Lellensterweg. 
Geen vrachtverkeer door het dorp dus. De gewassen die we op het land verbou-
wen zullen veranderen. Niet meer de vertrouwde tarwe en gerstvelden, maar gro-
tendeels grasland. Daarnaast gaan we mais verbouwen. Dat is voer voor de koei-
en. Wellicht dat we de eerste jaren nog een deel van de grond gebruiken voor ak-
kerbouw. Afhankelijk van de hoeveelheid voer die we nodig hebben. Bemesten 
hoort er ook bij, zo´n 3x per jaar. Dat doen we zoveel mogelijk met eigen (koei-
en)mest en als er regen op komst is. Dat betekent dat de mest snel in de grond 
opgenomen wordt. Daar hebben wij alle belang bij en u ook. U hoeft dan meestal 
maar één dag´gezonde boerenlucht´op te snuiven.  
Dit is heel in het kort wat wij van plan zijn. Liever nog lichten we de plannen per-
soonlijk toe tijdens een informatieavond op de Jensemaheert. Bent u benieuwd 
naar onze plannen of heeft u vragen? U bent van harte welkom op 15 juli a.s. om 
20.00 uur. We vertellen u dan graag meer. Ook houden we Dorpsbelangen gedu-
rende het traject op de hoogte houden van de ontwikkelingen.  
Wilt u het ons even laten weten als u komt? Dan weten wij hoeveel koffie we moe-
ten zetten. Dat kan via mail: pbijen@hotmail.com of telefoon: (0596) 566436. 
Graag tot ziens! 
 
Gerard & Christien, Peter & Nicole Bijen 
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 Tijdluiden: herstel van een eeuwenoude traditie 
 

Tijdluiden, dat is oorspronkelijk het meerdere malen per dag luiden van een klok 
om bepaalde zaken aan te geven. Het is een eeuwenoude dorpstraditie. Hoewel 
het luiden van de klok van oorsprong een kerkelijke achtergrond had, namelijk het 
in de kloosters aangeven van de gebedstijden, is in de loop van de geschiedenis 
het klokluiden ook in gebruik geraakt voor het markeren van allerlei burgerlijke za-
ken, zoals het aangeven van de werktijden van de landarbeiders, het alarmeren 
bij brand en het aankondigen van (nationale) rouw.   
 

Ook in Stedum was het voorheen een gebruik om drie keer per werkdag de klok 
te luiden. Dit werd gedaan door de bezoldigde koster van de kerk. Met het weg-
vallen van de koster als betaalde kracht, verdween ook het tijdluiden uit Stedum.  
 

Na een periode van ongeveer zeven jaar is de restauratie van de beide luidklok-
ken en het uurwerk in de toren van de Stedumer Bartholomeüskerk voltooid. Ook 
de meer dan 700 jaar oude Mariaklok is na een ingrijpende restauratie weer in 
een uitstekende staat. Naar aanleiding van de voltooide restauratie van de klok-
ken zijn er stemmen opgegaan om een oud dorpsgebruik weer in ere te herstellen 
en hiervoor de gerestaureerde Mariaklok te gaan gebruiken zodat ze dagelijks 
haar stem over Stedum en de omgeving zal laten horen. Tijdens de restauratie 
van de klokken is een mechanische en middels schakelklok regelbare luidmoge-
lijkheid gerealiseerd. Daarom is het nu op eenvoudige wijze mogelijk om een oud 
en mooi gebruik in ere te herstellen en op werkdagen ’s morgens om 8.00 uur en 
om 12.00 uur en ’s middags om 18.00 uur de klok te luiden. Op maandag 30 juni 
aanstaande hopen we te beginnen om gebruik te maken van dit gewoonterecht. 
 

Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente Stedum c.a. 
 
 

Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
 

Op 30 mei 2008 kwamen er 32 personen naar de 3e bijeenkomst van de 19e 
jaargang van de Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon in 't Oude Raedthuys 
in Stedum. 14 personen traden op, sommigen twee maal. Er waren 5 jongeren 
onder de 18 jaar. Er werden veel foto's gemaakt. 
  

Muziek, zang: Kale Bas (Engels en Gronings en met een lichtshow verzorgd door 
2 kinderen), Mia Gast (Frans), Duo Lawaaiwater: Bernhard van Loon gedichten en 
Jouke van der Krieken (Engels + gitaar en accordeon) Vertellen: Nico Herwig, 
Engbert de Leeuw, Janke Sinnema. Gedichten: Corrie Boin, Iris Bouman, Dick 
Guillot, Jakob Kleve, Bernhard van Loon (kijk ook bij muziek), Alie Stuulen. Verha-
len: Francien Braaksma, Dick Guillot. Verkoop: Iris Bouman en Bernhard van 
Loon verkochten in de pauze hun gedichtenbundels. Presentatie en mededelin-
gen: Eldert Ameling en Francien Braaksma  
 

De volgende bijeenkomst is op vrijdag 29 augustus in 't Oude Raedthuys. Ont-
vangst vanaf 20.00 uur. Toegang gratis. Inlichtingen: Eldert Ameling 0596 55 16 
08 of F.T. Braaksma braeckxma@hetnet.nl
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Uit de raad 
 
De inspecteur heeft de werkbegroting van de gemeente bekeken en alles ge-
schrapt waarvoor geen motivatie was. De begroting vertoonde daardoor een 
overschot. Wel gek, als je weet dat Loppersum eerst zoveel te kort kwam. Ik wil er 
graag even bij stil staan, om u te laten zien op welke manier we er ons in de raad 
druk over maken.  
 
Hoe motiveer je uitgaven voor de inspecteur? 
Alle geld voor wegenonderhoud is geschrapt, want dat wordt alleen toegewezen 
als er onderhoudsplannen zijn. Geld voor verplichtingen die we met andere ge-
meenten hebben (zoals bv de ISD in Delfzijl, of de rayonale brandweer) is wel op 
de begroting voor dit jaar gezet. Verder is er alleen geld uitgetrokken voor zaken 
die onontkoombaar en onuitstelbaar zijn. Raad en gemeente moeten dus goed 
opletten dat we motiveren waarvoor geld nodig is. We hebben het in de raad vaak 
over de zachte en de harde kant. Met de harde kant worden de wegen en brug-
gen bedoeld, met de zachte kant de WMO, met onderdelen zoals jeugdzorg of 
mantelzorg. Probleem voor het begroten van de zachte kant is het ontbreken van 
ervaringscijfers. Voor wegenonderhoud zijn die er wel. Eens in de zoveel jaar 
plekken repareren, eens in de zoveel tijd de bermen aanvullen, enzovoort. Men 
weet uit ervaring wel wat dit onderhoud kost. Maar voor maatschappelijke zorg is 
het een heel ander verhaal. 
 
Genoeg geld voor de zachte kant? 
Wat je voor jeugdzorg of jongerenwerk uit moet geven is niet zo eenvoudig te 
zeggen. Wel hebben we vergelijkingscijfers met andere, soortgelijke gemeenten. 
Dus plattelandsgemeenten met een vergelijkbare bevolkingssamenstelling, met 
het zelfde soort inkomen, werkgelegenheid, opleiding en inwoneraantal. Om een 
richtlijn te hebben voor de uitgaven aan maatschappelijke zorg, willen we graag 
weten wat deze gemeenten uitgeven en wat ze daarmee doen.  
Ik heb wel eens het gevoel in de gemeente Loppersum dat jeugd meer als last 
dan als zorg wordt gezien. Zo is uiteindelijk het Klokkenpad gebouw gesloten, en 
moet de jeugd maar zien wat ze doet. Met een beroep op overlast, voorzieningen 
sluiten en er niets voor terugdoen is voor de toekomst geen goede strategie. Nu 
hoeft het geld voor de jeugd niet alleen in stenen te gaan zitten: een feestweek, 
scouting of een uitwisseling met een ander dorp kunnen hele leuke activiteiten 
zijn. Dus mocht het nodig zijn om voorzieningen te sluiten, steun dan in ieder ge-
val deze initiatieven, in plaats van het geld terug te laten vloeien als gemeentelijk 
overschot, of in wegenonderhoud te stoppen. 
Dit jaar moet de begroting voor 2009 met goede plannen worden voorbereid. Nu 
wordt er door de gemeente met adviesbureaus hard aan die onderhoudsplannen 
gewerkt, maar ook aan de zachte kant zullen “harde plannen” moeten worden 
gemaakt. Daar gaan we ons de komende tijd over buigen. 
es Oldenhof 
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Zonnig Stedum geniet van 7e Stemer Omloop 
 

 
 
De 7e Stemer Omloop is een groot succes geworden. Voor het eerst was de in-
schrijving niet in de sportzaal maar in de grote feesttent naast de sportzaal. Terwijl 
het buiten steeds warmer begon te worden was het in de tent goed vertoeven. De 
wind waaide er een verkoelend briesje. Vlot kon worden ingeschreven waarna de 
deelnemers zich meldden op het haventerrein in Stedum.  
 

Nadat de schooljeugd, weggescho-
ten door Janine Abbring   de 
nodige kilometers hadden gelopen 
werd voor aanvang van de Stemer 
Omloop een minuut stilte in acht 
genomen ter nagedachtenis aan 
Vincent Hillebrand. De 
loopsportpromotor van het Noorden 
kwam een week voor de Stemer 
Omloop ongelukkig ten val van een 
aanhanger en overleed ter plaatse. 
Een indrukwekkende minuut stilte 
werd afgesloten met een 
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welgemeend applaus voor de immer gedreven Hillebrand. Menigmaal is hij pre-
sent geweest bij de lopen van het BuurContact Loopcircuit Noord Groningen. 
Janine Abbring, de tegenwoordig in Westeremden woonachtige RTV-Noord corry-
fee gaf daarna het startschot voor de ongeveer driehonderd deelnemers aan de 
wedstrijd en de recreatieve loop. De warmte had een grote invloed op de presta-
ties van de deelnemers. In het tweede deel daalde de temperatuur enigszins. In 
dat opzicht was de loop een kopie van de Stemer Omloop van vorig jaar. 
 
Wim Opten (Zuidlaren) en Lizette van der Vegt (Groningen) kwamen als eerste 
heer en dame over de finishlijn op het haventerrein in Stedum. Opten deed iets 
meer dan 34 minuten over de tien kilometer. Van der Vegt bijna 41 minuten. Gelet 
op het benauwende weer mogen deze tijden goed worden genoemd. 
 
In de Heren-klasse was het opnieuw Jan Stuursma uit Kiel-Windeweer die met de 
overwinning aan de haal ging. Hij ging op ruim een halve minuut na Wim Opten 
over de finishlijn. Jeroen ten Dam (Groningen) en Harie Pot (Stadskanaal) werden 
tweede, respectievelijk derde. 
De Heren 40+-klasse was dus voor Wim Opten. Carel Opten (Assen) deed ruim 
één minuut langer over de tien kilometer en Taco Santing uit Delfzijl liep zich ook 
weer in de prijzen. Deze keer was het brons voor de atleet uit Delfzijl. 
De eindoverwinning in de Heren 50+-klasse lijkt dit jaar naar Friesland te gaan. 
Jacob van der Leij uit Leeuwarden toonde zich de sterkste in Stedum. Hij pas-
seerde ruim voor Karel Edens en Menno Fritsma (beiden Groningen) voor de 
tweede keer de draden van de chiptiming. 
Lizette van der Vegt uit Groningen was bij de Dames verreweg de sterkste. Bijna 
twee minuten bedroeg haar voorsprong op Marleen Stiekema (Groningen). Adri 
Wierenga moest bijna die minuten op van der Vegt toegeven. Wel weer een derde 
prijs voor de inwoonster uit Ulrum. 
De Dames 40+-klasse kende in Christien Koning uit Groningen een uitstekende 
winnares. Nina van der Broek (Groningen) pakte het zilver. Magriet Taselaar, de 
spontane atlete uit Uithuizen, deed opnieuw van zich spreken en nam ook uit Ste-
dum een beker mee naar huis.  
De uitreiking van de prijzen vond 
na afloop plaats in de feesttent. 
Voor foto`s en video beelden kunt 
u terecht op de website van 
www.buurcontactloopcircuit.nl  
Namens de organisatie en de vele 
vrijwilligers en sponsoren willen 
wij ieder bedanken die deze loop 
mogelijk heeft gemaakt.  
 
Abe Kampen    
foto`s: Wim Zijlema  
                 Carola Jansen uit Stedum 



17 

 

Stedum D kampioen 
 

Het D-zevental van voetbalvereniging Stedum is kampioen geworden in de eerste 
klasse. Na een lange nek aan nekrace met de D-pupillen van TEO bleek Stedum 
uiteindelijk de langste adem te hebben. De geel-zwarten konden het zich zelfs 
permitteren om de laatste competitiewedstrijd ruim te verliezen van KRC. Het 
feest was er na afloop niet minder om. Het kampioenschap is een mooi afscheid 
voor leider Piet Exoo en een tweetal spelers. De kampioenen waren Leon Bans-
berg, Wouter Galema, Jack Laning, Timon Verduijn, Roy Kock, Jasper Tillema, 
Lennart Zijlema, Hielke Exoo. De begeleiding bestond dit seizoen uit Cor Slager, 
Roy Mulder en Piet Exoo. 
 

 
 

Ballonvaart 28 juni van de schuttersvereniging 
  

Op zaterdag 28 juni vertrekken er 3 ballonnen vanaf het oude voetbalveld aan de 
Hilmaarweg. De meeste deelnemers zijn leden van de schuttersvereniging. De 
ballonvaarder is Jan Fokken een oud-Stedumer, zijn stiefvader was keurmeester 
Eissens. Menig Stedumer kent die naam nog wel. 
Wij varen met Aero Balloons uit Oosterwolde. Vertrek waarschijnlijk vanaf 
19.00uur. Tot nu toe werkt het weer goed mee en kunnen we omhoog. Hierover 
krijgen de deelnemers nog bericht. Het is altijd een leuk gezicht als de ballon om-
hoog gaat. Voor eventuele wijzigingen volg stedum.com. Het is voor sommige 
mensen de eerste keer maar het is fantastisch hoe schitterend je alles kunt zien. 
Echt een belevenis. Je ontvangt een oorkonde na de ballonvaart en je wordt ge-
doopt met champagne tot Hertog-Markies etc Verder zullen de deelnemers moe-
ten zorgen voor de volgauto's. Opgave bij C. Nienhuis tel 0596 55 15 50 of mailen 
jb.nienhuis@gmail.com. De achterblijvers wensen de deelnemers een prachtige 
vaart en een zachte landing toe. 
 
C. Nienhuis 
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Tennisvereniging ‘de Bosbaan’ 
 

Dat we dit jaar 25 jaar bestaan wist u wellicht al, we schreven er al eerder over. 
Dat we inmiddels 96 leden hebben weten we zelf pas sinds de laatste telling. Zou 
het niet mooi zijn ons lustrumjaar af te sluiten met 100 leden? 
 

Tot nu toe waren onze promotieactiviteiten vooral op de basisschooljeugd gericht. 
Na de instuif in april werden er vier kinderen lid, waarmee we een nieuw lesgroep-
je konden beginnen. Voor volwassenen deden we nog niks speciaals. Hoogste tijd 
om daar verandering in te brengen! 
In de week voor ons verjaardagsfeest houden we een open les voor senioren, of-
tewel iedereen vanaf 18 jaar.  Voor die tijd wordt het opnieuw in de Stedumer 
aangekondigd. Voor rackets kunnen we zorgen. 
 

Wie wordt het honderdste lid van onze vereniging? 
Om de drempel van het lid worden te verlagen  hebben we voor het 100ste lid een 
verrassing in petto: een cadeaubon om in de aanschaf van een tennisracket of 
tenniskleding tegemoet te komen. Hierbij gaan we natuurlijk uit van een lidmaat-
schap tot en met 2009. 
U hoeft natuurlijk niet te wachten met lid worden tot de open les, doe het nu, dan 
kunt u deze zomer al beginnen! Er zijn overigens nog een paar plaatsen vrij in de 
lessen op dinsdag en woensdag, wie niet kan wachten tot september kan contact 
opnemen met Fenneke Colstee, tel. 551276 
 
In de afgelopen weken hebben twee teams meegedaan aan de zomeravondcom-
petitie ( Kring Noord = noordgroningen). Ze hebben met veel plezier zes (team 1) 
en meer (team 2) wedstrijden gespeeld; reden genoeg voor goede plannen voor 
2009! 
Het team dat 4e klasse zaterdag competitie speelde werd door veel blessures ge-
plaagd, en met een paar verse teamleden werd er dapper gestreden. Wie weet 
zijn ze volgend jaar al zoveel sterker geworden dat ze weer terug naar die 4e klas-
se kunnen promoveren. In hun klasse werd het team van TAM, Groningen, ge-
traind door onze tennisleraar Anne de Jong, kampioen. Zo straalt er toch nog een 
beetje glans op ons af. 
 
Voor de vakantie is er op vrijdag 27 juni om 18.00 uur een patattoss avond voor 
de jeugd van 12 tot (±) 20, en op 29 juni om 10 uur  een koffieochtend: samen 
tennissen met een kop koffie tussendoor. 
 
Op 19 augustus beginnen de tennislessen weer. En nogmaals: 20 september ons 
lustrumfeest! Iedereen een fijne vakantie toegewenst,  
 
Bestuur Tennisvereniging De Bosbaan  



19 

Hengelclub “Ons Genoegen”  
 
Nadat wij vorig jaar op 18 augustus voor het eerst met negen clubleden in het Af-
wateringskanaal aan het stekvissen zijn geweest, werd besloten om van de Zo-
meravondcompetitie 2008 ook een stekviscompetitie te maken. 
 
De eerste Zomeravondwedstrijd werd gehouden op 21 mei. Wij verzamelden ons 
op het Haventerrein. Met vier man reden wij naar het Usquerdermaar en parkeer-
den de auto’s bij de brug over het Warffumermaar. 
 
In een omgeving met veel bomen en struikgewas waren meerdere geschikte plek-
ken waar men goed bij het water zitten kon en waar men ook de leefnetten goed 
kon plaatsen. 
Nadat wij al een poosje aan het vissen waren, kwamen vader en zoon Boxem de 
gelederen versterken. Halverwege de wedstrijd kregen wij bezoek van onze leden 
Gert Hovenga en Bernhard Hofman. Zij troffen het, toen juist op dat moment Jan 
van Leeuwen zijn eerste brasem ving. Zoiets is altijd inspirerend voor de visser! 
Rustig en beheerst wist Jan zijn brasem in het schepnet te loodsen en naar zich 
toe te trekken. Een uitstekende vangst! Hierna bleef Van Leeuwen doorvangen. 
De heren Hovenga en Hofman spraken af de volgende keer mee te zullen doen, 
wat door iedereen zeer gewaardeerd werd. Want hoe groter de deelname des te 
spannender de competitie. 
Een opvallend verschijnsel was dat het water eerst naar rechts toe stroomde, dat 
er hierna een hele tijd geen stroming was, waarna het water daarna weer naar 
links toe stroomde. (voor elk wat wils....) 
Kijken wij nog even terug naar die vrije wedstrijd van 18 augustus van vorig jaar 
(zoals beloofd in het artikeltje van maart). In een omgeving van rust, veel groen en 
met droog weer en ongeveer 20 graden, werd er zowel met de winckle picker als 
met de vaste stok gevist. Het resultaat was zeer wisselend: van goed tot geen en-
kele vis. Het water was breed en hier en daar groeiden er waterlelies waaraan je 
makkelijk kon blijven vasthaken. Gerben Feenstra was de organisator van deze 
vrije wedstrijd. Ook de aanschaf van de leefnetten was door hem geregeld. Aan 
alles had Feenstra gedacht, want met een bijdrage uit de verenigingskas en de 
inleg van de deelnemers, waren er zelfs nog prijsjes aan het einde van de wed-
strijd. Al bij al een zeer geslaagde middag en een mooie aanloop naar de stekvis-
wedstrijden van de Zomeravondcompetitie van 2008. 
 

Uitslag woensdag 21 mei 2008: 
1e J. v. Leeuwen: 4 stuks, 2240 gram, 48,8 punten. 2e E. Ameling: 2, 240, 6,8. 3e 
D. Ameling: 1, 40, 1,8. W. Boxem: 0, 0, 0. B. Boxem: 0, 0, 0. G. Feenstra: 0, 0, 0. 
Uitslag Vrije Wedstrijd 18 augustus van vorig jaar. 
1e C. Reker: 5 stuks, 2720 gram, 59,4 punten. 2e B. Hofman: 5, 2320, 51,4. 3e F. 
Mars: 4, 2120, 46,4. 4e G. Feenstra: 6, 1910, 44,2. 5e D. Ameling: 4, 250, 9. J. 
Ameling: 0, 0, 0. J. de Jonge 0, 0, 0. E. Ameling: 0, 0, 0. D. Hogerman: 0, 0, 0. 
 

Eldert Ameling 
voorzitter H. C. “Ons Genoegen” 
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 
28 juni   Ballonvaarten 
 
29 juni   Koffieochtend en tennis 
 
30 juni   Begin van tijdluiden 
 
21 mei – 2 juli  Viswedstrijden iedere woensdagavond 
 
15 juli   Informatieavond Jensemaheert 
 
19 augustus  Begin van nieuw seizoen tennisles 
 
29 augustus  Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 22 augustus. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 13 augustus. 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, jvanwijk03@hetnet.nl 
 


