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Winter, wandelen, wonen en politiek 
 

Het heeft niet veel gescheeld of we hadden een vervolg op Steem in Snei kunnen 
laten maken. Deze winter duurde tot zowat in mei... Maar het waren mooie 
plaatjes en de liefhebbers zijn ruim aan bod gekomen.  
Wat moeten we trots zijn op onze ijsbaan. Zelfs Pauw en Witteman weten dat ze 
volgend jaar hier het eerste kunnen schaatsen. Met andere woorden: geweldig 
gedaan ijsvereniging! 
Toch duurde het sommigen wel te lang. Het voorjaar mag komen! Zo ook de 
eendjes en twee ganzen aan het Klokkenpad. Zij hadden op een gegeven mo-
ment zo’n honger dat ze in de Hoofdstraat bij de deuren langs gingen. Ja echt 
waar! Het is heel vreemd om vanaf je voordeurdorpel stukjes brood de witte straat 
op te gooien tussen de krioelende eenden in. Daarna heb ik toch maar eens ge-
vraagd of onze gemeente de beestjes eigenlijk ook bijvoerde op deze moeilijke 
dagen. Dat bleek niet het geval te zijn, en dat ging ook niet gebeuren. Dus heeft 
dorpsbelangen bij Anjo een flinke zak kippenvoer gehaald en de honger gestild. 
Het voorjaar lijkt ook nog wat anders in petto het hebben. Er is een bouwvergun-
ning afgegeven voor twee-onder-één-kap-woningen in de borglanden. Groothuis 
projecten zal binnenkort deze woningen ter verkoop aanbieden. Hopelijk maken 
ze daarvoor flink wat meer reclame dan tot nu gedaan is voor de kavels. Maar het 
is eindelijk weer een beweging vooruit. Ook is ons voorstel voor de straatnamen 
eindelijk vastgesteld door B&W. 
Het zou zo aardig zijn geweest voor de wandelaars om eens een alternatieve rou-
te te mogen nemen. Een heel bijzonder initiatief van Landschapsbeheer Gronin-
gen had dat voor ons dorp ook mogelijk kunnen maken. Maar na lang puzzelen 
hebben we moeten vaststellen dat het niet gaat lukken. Het zogenaamde ‘omme-
tje’ komt er niet. Kort gezegd loopt het stuk op kosten, neospora, en privacy. 
Tenslotte: mag ik u vooral uitnodigen om te gaan stemmen. Toch eerst maar voor 
de gemeenteraad en laat u daarbij dus vooral niet afleiden door de landelijke pro-
blemen. We hebben wethouder Corine Jansen in het bestuur ontvangen vlak na 
dat de inspecteur in de raad was geweest. Ten aanzien van de bezuinigingen was 
hij nog niet onder de indruk van de geleverde inspanningen. Sterker nog, er zal 
nog veel meer af moeten. Daarvan heeft de raad nu wel gezegd dat dat gewoon 
niet kan! Er zijn grote onderwerpen aan de orde de komende vier jaar. Informeer 
uzelf hierover, alstublieft. Dorpsbelangen doet niet aan politiek, wij kunnen u on-
mogelijk allemaal vertegenwoordigen. Wat er mogelijk is voor u en ons dorp de 
komende jaren wordt in de raad bepaald. Uw stem kan het verschil maken! 
 

Bardo Heeling 
voorzitter dorpsbelangen 
 

Het gezicht van Stedum 
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een Stedumer. De keuze is in 
principe volstrekt willekeurig, als het maar een (oud) dorpsgenoot is. Ken je iemand die wel aan 
de rubriek wil meewerken of wil je misschien zelf: meld het de redactie.  
Op de foto staan dit keer Betty van Dijken-van Zanten en haar man Tiemen van Dijken (foto: 
Janna Bathoorn). Zij is in Stedum geboren en getogen en trouwde met Tiemen uit Middelstum. 
Elke vrijdag bezoekt hij ons dorp met zijn rijdende winkel. Eldert Ameling praat met hem. 
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Stroomtransport langs nieuwe wegen? 
 

Op 10 februari was er een conferentie 
over alternatieven voor het transporte-
ren van de in de Eemshaven opgewek-
te stroom naar Diemen, de 380 KW lei-
ding. De bezoekers waren leden van 
de Statenfractie, gemeenteraadsle-
den, Dorpsbelangenverenigingen, en 
belangengroepen. Er waren verschil-
lende sprekers uitgenodigd, J. de Jong 
van Clingendael, professor Kling uit 
Eindhoven (die overigens lang bij Ten-
net heeft gewerkt), professor Roggen-
kamp uit Groningen en de heer Bakker 

van Fedet (Federatie Electrotechniek). Zij belichtten de technische mogelijkheden, 
waarna er een rondetafel gesprek plaatsvond met Tennet erbij.  
 

Uit de presentaties bleek dat de ontwikkelingen niet stilstaan. Door de ontwikke-
ling van windparken op zee (onder andere Duitsland en Engeland) is het reëel om 
ook rekening te houden met een verbinding met een transportnet in zee. Maar ook 
de bipolemast blijkt technisch een goede mogelijkheid, omdat de bestaande 
hoogspanningsleiding daarop kan worden overgezet. Daarmee zou overal in het 
land met de nieuwe, aanzienlijk strengere veiligheidsnormen worden gewerkt. Fi-
nancieel moet alles nog wel worden bekeken, dus harde uitspraken werden niet 
gedaan. Wel blijkt dat in andere landen, onder andere Australië, ondergrondse 
verbindingen met moderne gelijkstroomtechnologie en converters al wel aange-
legd worden. 
 

Inmiddels is een bipole traject technisch haalbaar en in studie. Waarschijnlijk is 
de prijs nog wel een punt, vooral omdat men dan het gehele tracé op deze wijze 
zou willen aanleggen om geen ongelijkheid te creëren. We mogen hopen dat in 
alle gevallen de trajecten waar bewoning is (dus ook Eemshaven-Groningen en 
specifiek Weersterweg-Delleweg) met deze nieuwe masten wordt aangelegd, nu 
via de zee geen optie is. Natuurlijk vooral vanwege het elektromagnetische veld, 
maar ook aanzicht is een overweging. 
 

Het blijft belangrijk van ons te laten horen. Dat is nu onder meer gebeurd in de 
vorm van bezwaarschriften van Weersterweg en Delleweg bewoners. In een ge-
sprekje met de Tennet projectleider en communicatie adviseur is nogmaals aan-
gegeven dat wij als Noord Groningers niet erg amused waren met de aandacht 
voor vogels in het IJsselmeer, bedrijventerreinen en lintbebouwing in Oudehaske, 
maar de bewoners van Noord-Groningen compleet ontbraken in de startnoti-
tie. Hopelijk neemt men ons serieus.  
 
Lies Oldenhof 
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Verdeling subsidiegelden: vraag het op tijd aan 
 

De vereniging Dorpsbelangen Stedum heeft vanuit de gemeente Loppersum een 
rol in de verdeling van subsidiegelden voor jeugd en jongerenwerk. Het betreft 
een vaste som geld die op basis van aanvragen verdeeld gaat worden. Om ieder-
een zo snel mogelijk te laten weten waar ze aan toe zijn hebben we de deadline 
voor de aanvragen ingesteld op 15 april 2010. 
Te laat ontvangen aanvragen kunnen wij niet in behandeling nemen! 
 

Wat is de gang van zaken : 
De gemeente maakt ieder jaar aan Dorpsbelangen Stedum een bedrag over voor 
jeugd- en jongerenwerk. Dit bedrag is een vast bedrag per dorp aangevuld met 
een bedrag voor het aantal kinderen in Stedum tussen 4 en 16 jaar. 
 

1) Werkwijze subsidie vanuit de pot Welzijnsubsidies 
De adviescommissie Welzijnsubsidies adviseert de gemeente over de subsidie-
aanvragen. Deze commissie probeert zoveel mogelijk volgens regels te werken 
die vervolgens voor elke aanvragende vereniging gelijk worden toegepast. Derge-
lijke regels zijn er voor bv. muziekverenigingen, jeugd- en jongerenwerk, jeugdso-
zen, peuterspeelzalen, EHBO-verenigingen, Culturele Raden. 
 

Voor de verdeling van het gedeelte specifiek voor Jeugd- en Jongerenwerk wordt 
de aanvraag en de verdeling plaatselijk geregeld via een “koepel”. In Stedum is de 
“koepel” de Vereniging Dorpsbelangen. De bijdrage die via Jeugd- en Jongeren-
werk wordt verstrekt is bedoeld voor de jeugd tussen 4 en 16 jaar.  
 

2) Voorwaarden voor subsidietoekenning vanuit de pot Jeugd- en Jongerenwerk 
De gemeente verbindt aan de subsidietoekenning vanuit Jeugd- en Jongerenwerk 
de volgende voorwaarden : 
 

De activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn (tussen 4 en 16 jaar). En-
tree mag er wel worden geheven, maar beperkingen in de zin van lidmaatschap 
mogen er niet zijn. 
De activiteiten worden gesubsidieerd tot een maximum van 60 % van de kosten. 
De gemeente vindt dat er ook een eigen inspanning moet worden verricht. 
 
3) Aanvullende voorwaarden vanuit het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen 
Om de aanvragen goed te kunnen beoordelen en na afloop aan de gemeente te 
kunnen rapporteren stelt het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen enkele 
aanvullende eisen.  
 

Bij de aanvraag van een subsidie voor de pot Jeugd- en Jongerenwerk moet wor-
den verstrekt: 
- een begroting van de activiteiten voor het komende jaar 
- een jaarrekening (kostenoverzicht) van het afgelopen jaar 
- een overzicht van het te verwachten aantal deelnemers 
- een beschrijving van de activiteit inclusief de duur 
- een melding van reeds ontvangen of toegezegde  subsidies voor de activiteit 
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Er worden geen vaste jaarlijkse subsidies toegekend. Zodra het subsidie bedrag 
van de gemeente is ontvangen zullen de aanvragers het toegekende bedrag ont-
vangen. 
Aan het eind van het jaar moeten wij een overzicht van de verstrekte subsidies 
geven aan de gemeente. Op grond van deze inhoudelijke en financiële rapportage 
betaalt de gemeente ons uit. Uw informatie is daarvoor de basis!  
 

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen hoopt u hiermee voldoende te 
hebben geïnformeerd. Voor vragen en voor het indienen van een subsidie aan-
vraag kunt u terecht bij Wilco Witteveen, Bedumerweg 54, (0596) 55 17 81. 
 

Wilco Witteveen 
 

 

Lenie ’t Hart op de Bongerd 

 
 

Lenie ’t Hart was de eerste in een hele rij voorlezers op De Bongerd. Zij startte de 
Nationale Voorleesdagen op een geweldige manier door voor te lezen en te ver-
tellen over avonturen met zeehonden. In navolging van haar, zijn daarna nog acht 
dagen lang ouders de dag begonnen door prachtig voor te lezen aan alle kinde-
ren. De kinderen hebben verhalen gehoord uit allerlei heel verschillende mooie 
boeken. Het doel hiervan, de kinderen te laten zien en horen hoe leuk het is om 
boeken te lezen of te worden voorgelezen, is dubbel en dwars gehaald. Zie ook 
www.debongerd.net. 
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Stedum-Stedum 
 

‘Herzliche Grüsse aus Stedum.’ 
Geregeld is er even contact met 
onze toekomstige gasten. Vaak 
per e-mail. Ja, ook in het Duitse 
Stedum laat men zich verleiden 
om mooie sneeuwplaatjes te 
schieten van hun dorp. Lies Ol-
denhof kreeg er enkele toege-
stuurd, zoals deze foto van hun 
kerk. De andere foto’s staan op 
Stedum.com.  
 

Terwijl achter de schermen ge-
werkt wordt aan een gevarieerd 
programma voor het hele dorp in 

het weekend van Koninginnedag tot en met 2 mei, het weekend dat onze gasten 
uit het Duitse Stedum ons komen bezoeken, is het nu vooral belangrijk nog wat 
extra medewerking te werven. Zo zoeken we logeeradressen. Lijkt u het leuk om 
één of twee Duitse Stedumers te logeren te hebben en  er gezellig mee op te 
trekken? Geef u dan op via het onderstaande formuliertje. Ook het werven van 
sponsorgeld voor de activiteiten is in gang gezet. Niet iedereen staat er bij stil, 
maar of je nu een concert organiseert, een feest of een andere activiteit, het kost 
altijd geld. Subsidie- of sponsorgeld, het hoeft niet veel te zijn, maar het is de 
smeerolie die een dorp actief en levendig houdt. De rest doen we als dorpelingen 
gewoon allemaal zelf. Vergaderen, bomen zagen, koffie schenken, organiseren, 
kranten ophalen, wedstrijden fluiten, een dorpsblaadje maken enzovoort enzo-
voort. Het is te veel om op te noemen. Allemaal werk dat vele vrijwilligers met ple-
zier en vaak grote trouw doen voor het dorp, de school, de kerk of de vereniging. 
De volgende keer hopen we iets te vertellen over hoe men het over de grens, in 
het veel kleinere Duitse Stedum, gezellig en leefbaar weet te houden. 
 

Fenneke Colstee 
-------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
 
Ja, ik vindt het leuk om van 30 april t/m 2 mei één of meer Duitse Stedumers te 
logeren te krijgen. 
 

Aantal:  
 

Naam:  
 

Adres:  
 

Strookje inleveren bij of sturen naar fenneke.colstee@hetnet.nl, Borglanden 2; of 
Lies e.f.oldenhof@perivert.nl, Weersterweg 12. 
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Jehova Nissi; Jong geleerd… 
 

Daar stonden ze, 
de acht leerlingen 
uit groep 5 van de 
Bongerd en de 
Crangeborg die 
meegedaan had-
den aan het IVAK-
project ‘Met de 
muziek mee’. Sa-
men met de  al wat 
gevorderde leer-
ling-orkestleden 
van Jehova Nissi 
speelden ze hun 

laatste lied. Luid applaus van het publiek: de meegebrachte familieleden en de 
volwassen orkestleden. Een fotomoment. Maar helaas geen camera in de zaal.  
 

De bijgaande foto werd gemaakt tijdens een eerder optreden op de Crangeborg. 
Het is verbazend hoe IVAK-docent Sietse Hamersma  in zeer korte tijd erin ge-
slaagd is de kinderen met een blaasinstrument te leren omgaan en bovendien al 
samen muziek te laten maken van blad. Noten lezen hebben ze dus ook al een 
beetje geleerd. Hamersma is dan ook niet de minste. Hij is niet alleen docent ko-
perblazers, maar daarnaast al vele jaren dirigent van een aantal brassbands die 
bijna op het hoogste niveau presteren in de Nederlandse Brassmuziekwereld. Op 
een aanstekelijke manier leidde hij op maandag 8 februari – aan het begin van de 
wekelijks repetitie van het orkest van Jehova Nissi in het Trefpunt - de presentatie 
van de Stedumse muzikantjes, als slot van hun ‘snuffelstage’. Alle instrumenten 
van het grote orkest liet hij zich voorstellen: de bugel, trompet en cornet, de hoorn, 
de sopraan-, alt-, tenor- en baritonsaxofoon, de kleine tuba (bariton en eupho-
nium) en de imposante bas en natuurlijk de schuiftrompet of trombonen en het 
slagwerk. ‘En, jongens, hoe heet nu die man die voor het orkest staat te zwaaien 
met zijn stokje? Wat zeg je? Dictator? Nee, niet helemaal. Digirent? Juist, bijna 
goed.’ 
 

Vervolgens liet Hamersma zijn leerlingen hun stukjes spelen. Steeds een beetje 
moeilijker. Het was heel erg knap. We hopen dat  deze eerste kennismaking met 
orkestmuziek vroeg of laat zal leiden tot een mooie en gezellige hobby. Want zo is 
het ooit begonnen met de meeste muzikanten. Toch zijn er enkelen, zoals ikzelf, 
die pas op volwassen leeftijd zijn begonnen. Dat kan dus ook. Bent u volwassen 
en lijkt het u leuk? Kom dan ook gerust eens kijken bij onze repetitie, vanaf 19.30 
uur. 
 
Fenneke Colstee 



 8

  

Foto KunstSpoor winnaar 
 

Een foto gemaakt op het festival 
KunstSpoor in Stedum, is bij zowel de 
World Press Photo als de Zilveren Ca-
mera in de prijzen gevallen. De foto 
van Kees van de Veen, fotograaf van 
het Dagblad van het Noorden won de 
derde prijs bij de World Press Photo, in 
de categorie kunst en entertainment. 
Bij de Zilveren Camera was het zelfs 
de winnaar  van dit onderdeel. Op de 
foto is de Stedumse fotografe Janna 

Bathoorn te zien, bezig met het project  Güler Lacht. 
Kijk op www.zilverencamera.nl onder categorie winnaars en dan klikt op Kunst, 
Cultuur, Entertainment. Voor meer informatie over Güler Lacht, kijk op 
www.gulerlacht.nl  
 

 

Zagen, zagen… 
 

Zaterdag 13 februari waren Georg en Hendricus, met dank aan de hulp van Evert 
en vrienden weer aan het zagen in het Stedumerbos. Ook Gert-jan en Elizabeth 
hielpen mee. 
 

Bijna alle bomen zijn nu wel gezaagd... nog 1 plukje en hier en daar 
nog een boom en dan is het gebeurd. Dan kan de natuur zijn werk weer 
gaan doen... laat het voorjaar maar komen. Alle hout is inmiddels verzegd. Vol-
gende ronde (najaar) nieuwe kansen. 
 

Gaat dan alle bos om? Nee hoor... Staatsbosbeheer heeft een aantal 
bomen aangewezen voor houtkap, die mogen wij omzagen zodat er meer licht in 
het bos komt. En het bos veel minder saai rechtlijnig wordt.Alle houtzaag werk-
zaamheden worden gecoördineerd door Georg in samenspraak met Staatsbos-
beheer die de beheerder is van het Stedumerbos.  
 

Er wordt niks mee verdiend. De opbrengsten zijn voor de scouting en bedoeld om 
tenten enkampeerspullen aan te schaffen zodat we op kamp kunnen. We zijn er 
enorm mee geholpen. We zijn nu (beter) te bereiken en te volgen via: 
www.destruners.nl. Met daarbij een nieuwe mail scoutingstedum@destruners.nl 
 

 
 

Bedankt 
 

Een woord, een daad, een kaart, een laatste groet. Gaven steun, het deed ons 
goed! Hartelijk dank voor de getoonde belangstelling na het overlijden van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader en opa.  
 

Jantje Swieringa-Werkman 
Kinderen en kleinkinderen 
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Workshop vaardigheden 
 

Op zaterdagmiddag 27 maart van 13.30 -16.30 is in de Hoofdstraat 35 Stedum, 
een workshop “een beeld van je vaardigheden”.  
 
Deze workshop is bedoeld voor iedereen, die iets over zichzelf zou willen leren en 
meteen een eerste stap wil maken om iets aan zichzelf te veranderen. Vaardighe-
den zijn onderdelen van je bagage, die je kunt leren. Je maakt daar een keuze in 
en dat betekent dat je met een doel de deur weer uitstapt. 
 
De workshop bestaat uit een leerzaam spel - een creatief gedeelte, waar kleurpot-
loden, krijtjes, stiften of verf aan te pas komen - en een nabespreking.  
 
Een geïllustreerde indruk is te zien op www.coachkaj.nl  onder workshops.  
Via deze website kun je je ook opgeven.  
 
De kosten zijn 35,- euro per deelnemer, inclusief thee, koffie en materiaal. 
 
Denkraam Ltd. Stedum, Kaj Reker, coach.  
0645764174, coachkaj@gmail.com 

 

De Stedumer op Stedum.com 

 
Wilt u iets nalezen in De Stedumer maar bent u voorgaande nummers kwijt? Alle 
voorgaande nummers van de Stedumer zijn ook terug te vinden op  
www.stedum.com 
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Eldert Ameling op Gedichtendag 
 

 
Op Gedichtendag, 28 janua-
ri 2010, droeg Eldert Ame-
ling Groningse gedichten 
van zijn hand voor in boek-
handel Godert Walter in 
Stad. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Jan Glas 

 
 

 

Broemritten voor 50-plussers 
 

Veilig Verkeer afdeling Loppersum organiseert op dinsdag 20 april broemritten in 
Loppersum. Deelnemers krijgen op deze dag een rijproef in de eigen auto, bege-
leid door gekwalificeerde rijschoolhouders.  
 

Tijdens de rit krijgt men de mogelijkheid het rijgedrag en de verkeerskennis te tes-
ten. Dat gebeurt in een ontspannen sfeer. Na de rit volgt nog een gesprek, waarbij 
de instructeur  een aantal handige tips geeft. U krijgt, als u deelneemt, ook een 
indicatieve gehoor- en ogentest. Uw reactiesnelheid wordt getest in een rijsimula-
tor, u krijgt informatie over het effect van medicijnen op het rijgedrag en er wordt 
een informatieve videoband getoond. 
Meedoen aan de toets heeft geen enkele consequentie voor uw rijbewijs. Het gaat 
er alleen om dat u zelf het vertrouwen houdt veilig de weg op te kunnen. De toets 
wordt afgesloten met het uitreiken van een certificaat van deelname.  
 

Opfriscursus 
Voorafgaand aan de rijvaardigheidstoets wordt een opfriscursus van twee avon-
den gegeven: op 6 april en 13 april in het Dorpshuis in Loppersum. 
 

Geïnteresseerden voor de Broemritten en de Opfriscursus kunnen zich vanaf nu 
aanmelden onder vermelding van adresgegevens, telefoonnummer en geboorte-
datum bij: VVN-afdeling Loppersum,Nieuwstraat 9, 9919 AZ Loppersum, (0596) 
57 21 19; hterveen@planet.nl. kosten: € 25,- 
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Alphacursus: een cursus over het christelijk geloof 
 

Er zijn allerlei redenen om je (weer) eens te verdiepen in het christelijk geloof: 
Je bent op zoek naar ‘meer…’, of naar ‘zin’, of hoe je het ook noemt, en wilt de 
optie van het christelijk geloof serieus onderzoeken. 
Je bent opgegroeid met een versie van het christelijk geloof waar je niet blij van 
werd, en je zoekt de ware versie. 
Je hebt het christelijk geloof eigenlijk nooit echt goed begrepen. Je kent de steeds 
herhaalde waarheden zo ongeveer, maar kon er nooit goed in komen. 
Je beseft dat onze westerse cultuur gegroeid is op de bodem van het christelijk 
geloof. Vrijheid, vrijheid van meningsuiting, gelijkheid, de gelijkwaardigheid van 
vrouwen en mannen, de (onder)scheiding van kerk en staat – zonder Jezus Chris-
tus was het nooit allemaal zo geworden. Nu onze cultuur onder druk staat, besef 
je dat we hoe dan ook weer terug moeten naar de man die ons leven zo heeft 
veranderd. Wie was Hij eigenlijk? 
Je bent christen, maar je geloof heeft verfrissing nodig. 
 

Het concept van de Alphacursus is dat in tien avonden de hoofdlijnen van het 
christelijk geloof worden besproken. Elke avond begint met een gezamenlijke 
maaltijd. Daarna is er een inleiding, waarna in kleine groepen daarover wordt 
doorgesproken. De eerste bijeenkomst zal op woensdag 7 april zijn, en we gaan 
door tot 16 juni (alle woensdagen behalve 5 mei) 
 

De alphacursus is bedoeld om in alle vrijheid en samen te bekijken waar het in het 
christelijk geloof om gaat. Het is dan ook geheel vrijblijvend: je bent vrij om af te 
haken, vrij om tegenwerpingen te uiten, vrij om je eigen weg te gaan.  
 

Wie meer informatie wil of zich wil opgeven, kan via telefoon of email contact met 
mij opnemen (0596) 55 12 65, gjroest@kpnmail.nl 
 

NB ‘alpha’ is de eerste letter van het Griekse alfabet; in de cursus gaat het om de 
eerste beginselen, de basis van het christelijk geloof. 
 

Gerben Roest  
Dominee van de hervormde kerk 
 
 

 

Struners collecteren voor Jantje Beton 
 

In de week van 1 tot en met 6 maart zullen de esta's en scouts van De  
Struners in Stedum en Westeremden collecteren voor Jantje Beton. 
De helft van de opbrengst is voor de St. Jantje Beton, die er allerlei  
projecten mee mogelijk maken zodat kinderen in hun vrije tijd samen  
kunnen spelen. De andere helft is voor De Struners. Wij gaan er tenten  
en kampeermaterialen van kopen zodat we op kamp kunnen gaan. 
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De familie Van Dijken 
 

Betty van Dijken-van Zanten is in Ste-
dum geboren en getogen. Op 6 no-
vember 1981 trouwde zij met Tiemen 
van Dijken uit Middelstum. Zij vonden 
elkaar al op jonge leeftijd in Stedum. 
Of, zoals Tiemen dat in mooie bewoor-
dingen tot uiting brengt: “In het brui-
sende uitgaansleven van Stedum in die 
jaren.” 
 

Tiemen van Dijken (54) kent ons dorp 
heel goed. Hij heeft er heel wat voet-
stappen liggen. Inmiddels zijn daar 
weer een heleboel bijgekomen. Want 
sinds de winkel in ons dorp voorgoed 
de deuren sloot, bezoekt Tiemen met 
zijn rijdende winkel elke vrijdag ons 
dorp. Een uitkomst voor velen. 
 

Het is vrijdag 29 januari 2010. Het is 
ongelooflijk hoeveel sneeuw er van-

daag is gevallen en nog steeds valt. De hele dag is Tiemen hier in het dorp met 
de rijdende winkel geweest. Wij hebben afgesproken, dat nadat er ’s avonds bij 
hem thuis een bezorging is afgeleverd, hij mij uit Stedum op komt halen voor een 
gesprek bij hem aan huis. Om half negen is hij er en rijden wij naar Middelstum. 
Er is nauwelijks verkeer op de weg. Wanneer wij bij hun woning uitstappen is de 
oprit, die zojuist sneeuwvrij gemaakt was, weer ondergesneeuwd. En zo te zien 
gaat er nog veel meer vallen. 
 

Wij stappen de woning binnen aan de Delleweg nummer dertien. “Weet je,” vertelt 
Tiemen, “dat er nog een Delleweg nummer dertien is? Richting Stedum, hier drie-
enhalve kilometer verderop!” Dat is gek! Via het achterhuis lopen wij via de half-
open keuken de grote kamer in. Het is er lekker warm en gezellig. Ik groet Betty 
en ga zitten. “Wat is het groot hier,” zeg ik. Zij vertellen dat dit eigenlijk een boer-
derij is geweest. “In de Tweede Wereldoorlog is er nog een bom opgevallen, een 
blindganger vanaf Borkum!” 
 

Wij praten over het dorp Stedum, over de tentoonstellingen die lang geleden in de 
boerderij aan de Lopsterweg werden gehouden. Tot voor kort woonden daar Betty 
haar ouders, nu woont haar broer Willem daar met vrouw en kinderen. Deze 
mooie oude boerderij “Niehof” is een bekend pand in Stedum. De schrijfster Sien 
Jensema heeft er vroeger gewoond. En van recentere datum herinner ik mij een 
aantal culturele activiteiten die in de schuur van de boerderij gehouden werden.  
“Tiemen,” vraag ik, “Waar komt dat nou vandaan, dat men jou wel SRV-man 
noemt?” “Alle rijdende winkels werden zo genoemd,” zegt Tiemen, “misschien wel  
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door de reclame van de jaren zestig. Ik ben gewoon zelf-
standig ondernemer. De SRV bestaat al meer dan 25 jaar 
niet meer.” 
 

“Kun je mij uitleggen hoe zo’n dag als vandaag begint en 
hoe die verder verloopt,” vraag ik. Tiemen lacht: “om halfze-
ven loopt de wekker af, maar dan ben ik vaak al wakker…” 
Hij vertelt hoe hij eerst op de bakker wacht en ondertussen 
gebeld wordt door de veiling. Iemand van de organisatie 
geeft hem dan inlichtingen over het actuele aanbod. “Dan 
geef ik mijn bestelling door.” Als de warme bakker zijn pro-
ducten brengt worden deze in de rijdende winkel geladen. 
De avond te voren hebben Betty en Tiemen al het overige 
in de rijdende winkel gezet. Na enkele klanten in Middelstum te hebben bezocht 
wordt vaart gezet naar Stedum. Daar heeft Tiemen een vaste route. “Ik begin op 
de Stationsweg, sla dan bij de voormalige Rabobank linksaf. Hierna draai ik weer 
en ga de Bedumerweg op. Dan rijd ik terug richting het haventje.” Is hij in de 
Hoofdstraat geweest, dan komt hij op de Lopsterweg. De rijdende winkel, ook 
mobiele supermarkt genoemd, stopt bij familie Van Zanten. “Bij mijn schoonzus en 
zwager drink ik een kopje thee.” Daarna, via de nieuwbouw, komt hij om een uur 
of drie bij de laatste stop, het pleintje van de voormalige brandweer. Dan kan 
Tiemen weer naar Middelstum terug.  
 

“Een eindje voorbij die voormalige brandweerkazerne heb je het Hervormd Cen-
trum. Daar achter staat de Voetbalkantine,” vertelt Betty, “in dat gebouw ben ik op 
school geweest. Dat was toen de Hervormde School.” Het was een lagere school; 
nu heet zo’n school een basisschool. En wat men nu ‘groepen’ noemt, heette toen 
‘klassen’. Betty zat in de klas bij juffrouw Van der Laan, bij meester De Jong en bij 
meester Dijkstra. Na haar verdere opleidingen heeft zij een tijd als verpleegkundi-
ge gewerkt. Naast de werkzaamheden voor de rijdende supermarkt, ze doet on-
der andere de boekhouding-administratie, werkt Betty parttime bij thuiszorg. Maar 
in de eerste plaats is zij natuurlijk echtgenote en moeder van haar dochters. “Wij 
hebben vier dochters en zij zijn allemaal vernoemd,” vertelt Tiemen en noemt hun 
namen en de personen waarnaar de dochters vernoemd zijn. Op die manier be-
landen wij ook bij zijn ouders, die een kleine buurtwinkel hadden aan de Hee-
restraat in Middelstum. “Een kruidenierswinkel met van alles te koop, ook melk. 
Mijn vader ventte, reed eerst op een bakfiets, daarna met een ponykar.” Tiemen 
haalt even wat op. Als hij terug is laat hij mij een kartonnen kaartje zien. Het is het 
verzekeringsbewijs uit 1964 van de driewieler, het vervoersmiddel waar zijn vader 
destijds gebruik van maakte als hij naar zijn klanten ging. “Er zat een zitje op met 
een open kapje.” Al jong ging Tiemen met vader mee naar de klanten. Later kre-
gen zij thuis een rijdende winkel van zo’n zes meter lang. Toen vader onver-
wachts ziek werd nam zijn zoon, nog maar zestien jaar oud, het venten over. 
“Toen ik achttien was heb ik mijn vrachtwagenrijbewijs gehaald. In de avonduren 
mijn andere diploma’s.” Betty en Tiemen woonden twee jaar in het ouderlijk huis 
in Middelstum. “Mijn ouders woonden inmiddels ergens anders.” Daarna zijn Tie-
men en Betty zelfstandig een bedrijf begonnen en kochten het pand aan de  



 14

Delleweg. “Een heel geschikt pand, de vrachtwagens met levensmiddelen kunnen 
hier makkelijk het erf op- en afkomen en wij hebben een hoge ingang in de 
schuur.” 
 

Het is tijd om naar huis te gaan. Nog voor middernacht rijdt Tiemen mij met de 
personenauto door de sneeuw naar huis. Wij praten en ik denk aan al die kilome-
ters door weer en wind, die Tiemen van Dijken met zijn elf meter lange mobiele 
supermarkt heeft afgelegd om zijn klanten te bezoeken. 
 
Eldert Ameling 
 

 

Uit de raad 
 

De laatste ‘Uit de raad’ in de huidige raadsperiode. Na 3 maart zit er een ver-
nieuwde ploeg, en aan voorspellingen waag ik me maar niet. Hoe zullen de men-
sen gaan stemmen? Wie gaat er stemmen? Waarom stem je op iemand?  Er zijn  
verschillende inwoners van deze gemeente die zich voor een bestuurbaar Lop-
persum  willen inzetten en zich verkiesbaar stellen. Alleen al tussen Stedumers is 
er veel keus. Een goed teken natuurlijk. 
 

Hoe werkte het in deze raad? 
Wat er uiteindelijk in de raad gebeurt, wordt maar door weinig mensen meege-
maakt. Er is wel publiek, maar meestal niet zoveel, en vaak zijn het ook dezelfde 
mensen, die ook aan partijen gebonden zijn. En verder staat er af en toe iets in de 
krant. Maar zelfs het verslag in Buurcontact kan geen compleet verslag zijn.  
Verder doe je het als partij in de Lopster raad natuurlijk nooit alleen, al lijkt dat in 
het commentaar wel eens zo. Met zes partijen in de raad, en wie weet straks met 
zeven is het een illusie om te denken dat één partij bepaalt wat er gebeurt. Een 
stevige coalitie is nodig om besluiten te kunnen nemen. Dus is het cruciaal of je 
ook kunt samenwerken. En dat wordt vaak bepaald door de onderlinge verhou-
dingen tussen personen. Straks zullen deze verhoudingen anders zijn. Sommige 
fracties zijn nieuw of worden compleet vernieuwd. Ook het leveren van een wet-
houder maakt uit, want die moet de keuzes van de raad realiseren. Omgekeerd is 
echter vaker de situatie dat het college voorstelt iets te doen, waarop de raad rea-
geert. En dat is ook logisch, een wethouder heeft een baan, en een raadslid beunt 
bij. Maar de raad is het echt niet altijd met het college eens. Naast de vergaderin-
gen zijn er ook andere momenten waarop je je goede ideeën aan het college kwijt 
kunt, ook als oppositie. En tussen alle partijen zijn altijd verbindingen te leggen. 
Een aardige gelegenheid was altijd de borrel na afloop in de Lopster Kroon.  Wel 
bleek al gauw dat niet iedereen graag op maandagavond al in de kroeg zit. 
 

Het debat 
Als u dit leest zijn beide verkiezingsdebatten achter de rug. Op 18 februari door de 
ondernemers in onze onze gemeente (boeren-LTO en Platform ’t Noorden) in Vita 
Nova, Middelstum en op 24 februari in het gemeentehuis. Je leest elkaars pro-
gramma’s door en kijkt terug naar wat er is bereikt. En dan natuurlijk ook nog 
even de personen en hun eigenaardigheden door je hoofd laten spelen. De debat-
leider op 24 februari is Yang Soo Kloosterhof, een opkomend jong CDA-kandidaat 
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raadslid uit Appingedam. Die zal zich ook voorbereiden en op zoek gaan naar de 
verschillen in de partijprogramma’s. Toch is het wel goed zoeken naar verschillen. 
Bovendien is papier gewillig en zijn dingen in werkelijkheid vaak ingewikkeld.  
 

Coalitie versus oppositie 
Coalitiepartijen en die van de oppositie hebben verschillende belangen. De coali-
tie wil iets bereiken en moet besluiten nemen. De oppositie wil zich profileren en 
kan ook gemakkelijker tegen besluiten zijn. Maar dat is natuurlijk niet altijd de in-
stelling van een raadslid in de oppositie. Ook als oppositie wil iets bereiken, en 
daarvoor moet je ook een club van medestanders vormen. Dat moet dan wel met 
hulp van een of meer van de “zittende partijen” want met alleen oppositie is er 
geen meerderheid. Dus zullen de partijprogramma’s als het op uitvoering aankomt 
niet zo verschillend kunnen zijn.  
 

Je kunt als partij wel het verschil maken door voldoende steun te verwerven in de 
raad. Straks moet er een raad zitten, die in staat is gezamenlijk besluiten te ne-
men, passend bij de artikel 12 procedure. Onze vrijheid van handelen hebben we 
in een unaniem genomen besluit willens en wetens beknot, en daarvoor al 1,2 mil-
joen teruggekregen, om onder andere in wegverbetering te stoppen. Wat het ver-
schil zal maken is welke mensen straks met elkaar eruit kunnen komen over wat 
voor Loppersum belangrijk is. Het woord is voorlopig even aan u! 
 

Lies Oldenhof 
 
 

sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp 

 
 

 

 

 
 

Familiezwemmen, einde komt in zicht 
 
We gaan nog een paar keer familiezwemmen, te weten: 27 februari, 6, 13, 20 en 
27 maart 2010. En op 13 maart draait Jan Jaap Aue muziek want is er weer een 
spetterende waterdisco. 
 
Nog even dit: 
- vervoer is nooit een probleem, bel even met Femie (06 50 57 89 53) of Miriam 
(55 19 37) over meerijden 
- zwembandjes zijn verplicht als je nog geen diploma a hebt 
- je bent altijd welkom van 17.15-18.15 uur, je kunt last minute beslissen of je 
komt of niet en je hoeft ook geen abonnement(je) te kopen, losse kaartjes kosten 
2,75. Heel veel zwemplezier. 
 
Miriam Geerts en Femie Gevers 
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Tennisvereniging ‘de Bosbaan’ 
 

Terwijl onze huisgenoten van de  ijsclub nog nahijgen van hun geweldige werk-
zaamheden om ons week in week uit van eind december tot half februari  op de 
schaats te  houden, zijn wij als tennisclubbestuur al bezig met het nieuwe seizoen, 
die toch  een keer komen zal.  Als die lente met hetzelfde tempo blijft naderen als 
het nu doet, dan weet ik niet of we 1 april zullen halen, maar dat is wel ons doel. 
Na de ledenvergadering in januari gaan we met een vers bestuur en  een hoop 
nieuwe plannen aan de slag.  
Zo heeft onze nieuwe voorzitter, Kaj Reker,  een website gemaakt, we tellen weer 
mee.  Kijk op www.tvdebosbaanstedum.nl  en vind er alle informatie over onze 
vereniging.  
Enkele van de plannen:  
- dit jaar elke vrijdagavond toss-avond, geen getwijfel meer over de juiste datum  
- een laddercompetitie, via de website meer informatie 
- met Sportdorp Stedum werken we aan  een nieuwe sport, aan tennis verwant, 
meer hierover in de volgende Stedumer. 
 

Tennisles 
In de eerste of tweede week van april  beginnen de tennislessen, opgeven kan 
nog bij trix.leegte@hetnet.nl of een briefje in de bus: Triezenbergstraat 8.  Half 
maart worden de groepen ingedeeld, graag op tijd opgeven! 
 

Voor de twijfelaars is er een gratis proefles beschikbaar in de eerste lesweek. De-
ze proefles staat ook open voor niet-leden, dus iedere Stedumer van 12 tot 80(+)  
is van harte welkom. Op de website zal de precieze tijd ongeveer half maart be-
kend gemaakt worden. Tijdige opgave is vooral voor niet-leden aan te raden, zo-
dat we voor een racket kunnen zorgen, en weten we hoeveel mensen er komen. 
 

Voor de Kring Noord competitie worden nog heren gezocht, opgave bij Herman 
Goedhart. Op naar een zonnige lente, en dan lekker tennissen! 
 

Bestuur t.v. de Bosbaan 
 

 

Maak kennis met goalball 
 

Goalball is een zaalsport bedacht voor mensen die niets of nauwelijks kunnen 
zien. Alle deelnemers dragen een afgeplakte skibril. Het spel wordt gespeeld in 
twee teams van elk drie spelers in een veld zo groot als een basketbalveld. Aan 
beide zijden van het speelveld staat een doel. Er wordt gespeeld met een bal met 
belletjes, die niet of nauwelijks stuitert. Bedoeling is de bal over de doellijn van de 
tegenstander te rollen. 
 

Zaterdag 27 februari wordt er voor het eerst een demonstratie door een professi-
oneel team gegeven en kan iedereen deze sport uitproberen. De goalball-
demonstratie wordt gegeven in de Boshal Loppersum van 13.00 tot 16.00 uur. In 
navolging van deze demonstratie worden er proeflessen goalball in Stedum geor-
ganiseerd zodat iedereen 3 keer kennis kan maken met deze sport voor een be-
drag van €5, -. De trainingen vinden plaats in de sportzaal in Stedum op 5, 12 en  
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19 maart van 19.00 tot 22.00 uur. Alle benodigde materialen zijn aanwezig. U kunt 
zich opgeven via: oelerink64@home.nl.  
 

Erik Sijsling 
 

 

Hengelclub “Ons Genoegen” 
 

Een enkele keer zie je wel eens een afbeelding van een man die aan het vissen is 
in een gat in het ijs. De visser heeft het gat uitgeboord of uitgezaagd en zit in zijn 
warmste kleren voorovergebogen af te wachten of hij beet krijgt. De man kijkt ge-
spannen naar zijn lijn die hij stevig in zijn hand heeft zitten. Of de visser vist met 
een heel kort hengeltje. 
Soms passeert zo’n visser in een documentaire op televisie. En meestal betreft 
het iemand uit Rusland of is de visser een Eskimo. 
Vermoedelijk heeft u een dergelijk beeld voor ogen, wanneer u in deze tijd met ijs 
en sneeuw aan de hengelsport denkt. 
 

Zondag 7 februari werd ons Erelid de heer Wiebe Slager 94 jaar!! Van Harte Ge-
feliciteerd!! De heer Slager is een van de oprichters van Hengelclub “Ons Genoe-
gen”, opgericht op 1 december 1948. Wiebe is dus geboren in 1916, bijna een 
eeuw geleden! Over Wiebe Slager staat een stukje in ‘De Stedumer’ van decem-
ber 2007. 
 

Nog een vervolg op mijn bijdrage uit het vorige nummer van ‘de Stedumer’. Daar 
vroeg ik mij af, of de aalscholver die zich bij de Kerkgracht ophoudt, ook vis vangt 
in het wak van de gracht. Een mevrouw die daar in de buurt woont vertelde dat zij 
de aalscholver al eerder in één van de bomen op het Borgterrein had zien zitten. 
Het mooiste van het verhaal was dat de vogel ook inderdaad een flinke aal ge-
vangen had! Deze aal kronkelde als het ware in de bek van de grote donkere vo-
gel. Ook had de mevrouw de aalscholver weer in een andere boom zien zitten van 
de pastorietuin. Meer de richting op van de dokter. “Als de vogel nat is, dan kan hij 
niet vliegen en droogt hij zijn vleugels in de lucht,” vertelde zij mij. Wie weet horen 
wij nog wat meer over deze beroepsvisser, de aalscholver. 
 

Eldert Ameling 
voorzitter hengelclub “Ons Genoegen” 
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 
 
 

16 maart   De musicalgroep Rode Kruis Appingedam presenteert: 
"Bloemen met stekels" Aanvang 19.30 uur. Plaats "Her-
vormd Centrum". Vrouwenraad Stedum. 

 
29 maart    Passage Paasliturgie + broodmaaltijd 
  
  
26 maart  Bijeenkomst van de Vertelsalon (21e jrg.) is op vrijdag 26 

maart in 't Oude Raedthuys. Verzamelen vanaf 20.00 uur; 
aanvang 20.30 uur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt nor-
maal gesproken elke vierde vrijdag van de maand, met uitzondering van december (verschijnt 
eerder i.v.m. de kerstdagen). Kopij moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit 
in juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen opmaak.  
 
De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 26 maart. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 17 maart. Het liefst per e-mail en anders op cd of usb-stick. 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten. 
 
Redactie: Erik Staal, Bedumerweg 31, Stedum, 0596 58 18 10, destedumer@wanadoo.nl,  
Eldert Ameling en Janna Bathoorn. 
Advertenties: Wilco Witteveen: 0596 55 17 81, jvanwijk03@hetnet.nl 
 

 

 


