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Alles draait om vrijwilligers 
 
Ook zo vlak voor de kerst netjes geïnformeerd worden over de komende periode, 
dat is wat wij als dorpsbelangen voor hebben met elke Stedumer. Gelukkig loopt 
het blaadje nog steeds goed. Hier en daar ontstaat iets nieuws. En we hebben 
heuse foto’s die er mogen zijn. Gelukkig blijft er ook genoeg te schrijven over el-
kaar en de dingen die gebeuren. Zo hebben we net Sinterklaas en Sint Maarten 
achter de rug en nu stuiteren de kinderen gewoon door de kerstvakantie in. Tijd 
voor opladen voor het nieuwe jaar. Kerst en oud en nieuw zal een ieder op eigen 
wijze invulling gaan geven. De gemeente doet praktische verzoeken als het gaat 
om branden, vuurwerk en vernielingen. Dorpbelangen en de voetbalvereniging 
gaan verder en regelen weer een feest. Laat het een feest worden maar bedenk 
ook dat er genoeg anderen zijn die het liever niet met hele dorp vieren.  
 
Ik moet me aansluiten bij de oproep van de oranjevereniging om eens te rade te 
gaan bij uzelf of u niet wat zou willen betekenen voor het dorp. Het is mooi dat Ka-
rel investeert in zijn praktijk. Het is ook mooi dat we woningen krijgen. Maar er is 
ook veel moois wat niet moet verdwijnen doordat er meer gebruikers zijn dan vrij-
willigers. Er is van alles te bedenken, lang en kort, éénmalig en langdurig, buiten 
of binnen, doen of bedenken, organiseren of meehelpen. Zo ook bij dorpbelangen. 
Wij zijn erg blij met een stabiele ploeg. Maar het blijft vrijwilligers werk. Voor het 
bestuur geldt dat er twee personen vervangen moeten worden in mei. Via via zijn 
er weinig geluiden voor interesse in een bestuurfunctie. Verbaasd? Ik wel. Er 
moeten toch nog een aantal mensen in het dorp wonen die deze functie op het lijf 
geschreven is. Dus herkent u zich in het volgende: u bent breed geïnteresseerd 
maar hebt wel zo u eigen specialiteiten; u zou graag iets oppakken en regelen of 
organiseren zodat het wel gebeurd; u hebt soms iets meer tijd maar vaak eigenlijk 
(opgeteld) maar iets van 7 uur per maand; u bent geen vergadertijger maar wel 
geïnteresseerd in een maandelijkse avond nadenken en meebeslissen over Ste-
dum? Dan wordt het tijd om eens contact te leggen met het bestuur van dorpsbe-
langen voor meer informatie. Bijvoorbeeld met mij: 55 10 96 of 
bardoheeling@hetnet.nl.  
 

Ik wens u fijne dagen, en tot in 2009 
 

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 staat dit keer de familie Lagro. (foto: Janna Bathoorn). Micha Lagro deed ooit een 
oproep voor hulp bij het opzetten van een kinderboerderij in Stedum. Eldert Ameling vroeg zich 
af hoe het met de plannen staat.  Verderop in deze Stedumer leest u het. 
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Scoutinggroep ‘De Struners’ is begonnen 
 

(foto’s: Jelle van der Knoop) 

De Struners hebben zaterdag 13 december 
hun eerste activiteitenmiddag gehad. 
Voorlopig gaan we rustig van start met eens 
per maand een zaterdagmiddag voor kinde-
ren tussen de 7 en 12 jaar.  
 

Het was die zaterdag flink koud, gelukkig 
waren alle Struners stevig aangekleed. We 
hebben de eerste keer samen een hut ge-
bouwd, er was een zoektocht met GPS, een 
touwtrek wedstrijd en natuurlijk was er een 
kampvuur met warme chocolademelk en 

marshmallows om weer lekker warm te worden. Alle kinderen vonden het een 
leuke middag en ook de begeleiders hebben veel plezier gehad.  
 

De volgende keer komen de Struners bij elkaar op zaterdag 17 januari om 13.30 
uur in het Klokkepadgebouw.  
Meedoen? Meld je dan bij Ellen Gommers aan als Struner 
(ellen.gommers@zonnet.nl; (0596) 58 18 10). Per keer kost het € 2,-.  
Natuurlijk ben je ook als begeleider (vanaf 18 jaar) welkom. 
 

Philip Smits, Jelle van der Knoop, Georg Dekkinga, Ellen Gommers  
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Klankbordgroep bodembeweging en gebouwenschade 
 

Nieuw onderzoek naar aardbevingen en bodemdaling 
 

Onafhankelijke deskundigen van TNO onderzoeken de komende tijd opnieuw de 
gevolgen van de aardbevingen en de bodemdaling voor woningen en gebouwen. 
In januari komen zij met hun eerste bevindingen. Het onderzoek is tot stand ge-
komen in samenwerking met de klankbordgroep bodembeweging en gebouwen-
schade. Leden van deze groep zijn inwoners uit de gemeente Loppersum. 
 
Al sinds de jaren 80 vinden er in en rond de gemeente Loppersum lichte aardbe-
vingen plaats die samenhangen met de gaswinning in Slochteren. Deze samen-
hang wordt tegenwoordig door de deskundigen erkend, net als de bodemdaling 
door de gaswinning. Maar, zo zeiden de deskundigen van de NAM, de bevingen 
zijn van dien aard dat we ons niet ongerust hoeven te maken. Eventuele lichte 
schade door de trillingen hebben ze beloofd te vergoeden.  
 
Op 8 augustus 2006 kwam er rond Westeremden een beving met de sterkte van 
3,5 op de schaal van Richter. Zo’n sterke beving was er nog nooit geweest. Had-
den die deskundigen wel gelijk met steeds te blijven zeggen dat het allemaal wel 
meevalt? Zouden er misschien nog zwaardere bevingen komen? 
Die onzekerheid was voor Dorpsbelangen Middelstum aanleiding om nieuw on-
derzoek te eisen over het verband tussen gaswinning en bodembeweging. Mid-
delstum kreeg de steun van burgemeester Rodenboog. Hij zette zich bij de  
 

 
De belangrijkste vragen van TNO zijn: 
� Welke onderzoeken zijn uitgevoerd naar het verband tussen de aardgas-
winning, daaraan gerelateerde aardbevingen en gebouwenschade? Is daarbij ge-
bruik gemaakt van de laatste stand van zaken van de techniek? Zo nee, zijn van 
nieuw onderzoek betere resultaten te verwachten? 
� Wat is de draagwijdte van de conclusies van het bestaande onderzoek en 
de gehanteerde vooronderstellingen en uitgangspunten. Het gaat hierbij om een 
kritische beoordeling. 
� Kan op grond van de onderzoeken worden gesteld dat de maximaal te ver-
wachten kracht van de aardbevingen 3.9 op de schaal van Richter zal bedragen?  
� Wat zijn de mogelijke gevolgen in termen van aard en omvang van gebou-
wenschade?  
� Welke andere oorzaken van schade aan gebouwen kunnen benoemd wor-
den, zoals, maar niet beperkt tot, veranderingen in de grondwaterstand.  
� Is er voldoende informatie voorhanden om het aandeel van alle mogelijke 
schadeoorzaken naar relatieve waarde te schatten? 
Verder zal TNO proberen een model te maken dat het beter mogelijk moet maken 
het aandeel van de verschillende mogelijke oorzaken van schade in te schatten bij 
concrete schadegevallen. 
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provincie in om een dergelijk onderzoek in samenwerking met het waterschap en 
de NAM van de grond te krijgen. Verder deed hij Dorpsbelangen Middelstum de 
suggestie een Klankbordgroep uit de bevolking van Loppersum samen te stellen 
die mee zou denken met de Provincie over de vraagstelling van het onderzoek. 
Hilda Groeneveld formeerde de klankbordgroep: Westeremden (Reinder Dijk), 
Huizinge (Toni van Batenburg), Stedum (Jelle van der Knoop), Westerwijtwerd 
(Koos de Vries), Toornwerd (Jan Veenstra) en Middelstum (Hilda Groeneveld). De 
Vereniging Groninger Dorpen is vertegenwoordigd door Marko Datema uit Mid-
delstum. Alle leden hebben een link naar de dorpsbelangenvereniging in hun 
dorp: ze zijn bestuurslid of ze zijn door het bestuur nadrukkelijk verzocht de be-
langen van het dorp in de Klankbordgroep te behartigen. 
De Klankbordgroep stelde vanaf het begin dat zij geen verantwoordelijkheid kon 
dragen voor de opzet en uitvoering van het onderzoek. Ze wil een klankbord zijn 
namens de bevolking van de gemeente Loppersum en brengt in die rol adviezen 
en wensen naar voren over de inrichting van het onderzoek. Zij startte op 15 ja-
nuari 2007. 
Intussen had de Provincie ingestemd met een dergelijk onderzoek. Zij stelde een 
Stuurgroep in en vroeg TNO een offerte uit te brengen. De Stuurgroep bestaat uit 
vertegenwoordigers van het Waterschap Noorderzijlvest, het KNMI, de Commis-
sie Bodemdaling, de Technische Commissie Bodembeweging (TCBB), de Provin-
cie en gemeente Loppersum in de persoon van burgemeester Rodenboog. 
De Klankbordgroep kon zich op veel punten niet vinden in de vraagstelling aan 
TNO en leverde ongezouten kritiek. Dit deed de verhoudingen enigszins bekoe-
len. Een tweede offerte, op basis van een aangepaste vraagstelling voldeed nog 
minder aan de wensen van de Klankbordgroep. De vraagstelling was te vrijblij-
vend. Uiteindelijk werd in een gezamenlijke vergadering van Stuurgroep en 
Klankbordgroep op 8 april dit jaar een compromis bereikt. De vraagstelling wordt 
aangescherpt en er zal ook gekeken worden naar de effecten van veranderingen 
in het waterpeil als gevolg van de bodemdaling. Verder wordt bekeken of er iets te 
zeggen valt over het gestapelde effect van de vele bevinkjes bij elkaar en nog een 
aantal andere zaken. 
De definitieve offerte van TNO (Deltares) van 21 augustus 2008 is door de Klank-
bordgroep bestudeerd, en de groep kan zich vinden in de opzet ervan. We heb-
ben de wens uitgesproken dat door dit onderzoek meer duidelijkheid komt en dat 
de bevolking hierover goed zal worden geïnformeerd. 
Jelle van der Knoop 
Klankbordgroep 

 

Nieuwjaarsconcert- en visite Stedum 
Op zaterdag 10 januari 2008 hopen wij samen met u, een toost te kunnen uit-
brengen op het nieuwe jaar. Vanaf 19:30 uur bent u, met uw gezin, van harte wel-
kom in het Trefpunt en de Gereformeerde kerk aan de Bedumerweg. U kunt die 
avond genieten van het nieuwjaars-concert van Jehova Nissi, een feestelijk drank-
je en lekkere hapjes.  
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
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Mischa Lagro, haar man en kinderen 
 
Misschien herinnert u zich nog het 
berichtje met een verzoek in de 
Stedumer van februari 2006, van 
mevrouw Mischa Lagro uit Stedum? 
Zij vroeg daarin wie haar wilde helpen 
met het opzetten van een 
kinderboerderij. En zij informeerde 
naar een geschikte locatie. In 
augustus 2007 deed Mischa opnieuw 
een oproep in de Stedumer. Nu zocht 
zij een stukje grond voor een 
moestuin. 
 
Nieuwsgierig naar het resultaat van 
beide berichten ben ik op bezoek bij 
familie Lagro. Met haar man Mattheus 
Lagro en Mischa zit ik gezellig aan 
tafel in hun huis in de Hoofdstraat. Zij 
vertelt dat ze op haar eerste verzoek, 
betreffende de kinderboerderij, 

verschillende reacties kreeg. Eén daarvan was buitengewoon teleurstellend en 
kwetsend. Weer een andere reactie was erg positief. Mischa is nog in gesprek 
geweest met de instanties. Maar al bij al kwam het plan op een dood spoor. Toch 
hoopt ze nu nog steeds dat iemand het idee oppakt. “Wat is het voor een kind 
toch mooi, om een echt lammetje vast te kunnen houden!” geeft ze als voorbeeld. 
 
Op de vraag of iemand haar aan een stukje grond kon helpen voor een moestuin, 
kwam inderdaad een reactie. Zo werd haar tweede verzoek in de Stedumer een 
succes. Inmiddels heeft ze een moestuin van dertien bij acht meter tot haar be-
schikking. Zij werkt daar in haar vrije tijd, want ze heeft net als haar man een 
baan. 
 
Mattheus en Mischa hebben twee dochtertjes, Hannah van vijf en Eva van drie 
jaar. Hannah gaat naar OBS De Bongerd en Eva naar Peuterspeelzaal ‘t Vlinder-
hofje. Net als hun ouders zijn de meisjes dol op dieren. Hannah verzorgt al zelf 
hun kippen. Regelmatig neemt ze haar lievelingskipje mee de kamer in. Dan kij-
ken ze samen naar de televisie. Dat vindt de kip leuk. Dochter Eva houdt een 
beetje toezicht bij het voeren van de katten. Zij let op of het allemaal wel eerlijk 
toegaat, dat niet de ene kat alles van de andere kat opeet. Kattenliefhebbers we-
ten maar al te goed, dat katten heel onsportief de lekkerste hapjes van hun kat-
tenvriendjes weg kunnen snappen. 
 
Verder hebben de Lagro’s twee hele lieve honden. Loulou, een juweel van een 
hond, komt helemaal uit Turkije. Er bestaat een stichting die zwerfhonden uit dat 
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land naar Nederland haalt. De stichting heeft op internet een fotogalerij van hun 
honden. Familie Lagro haalde hun Loulou op uit Arnhem. De hond was toen nog 
maar een maandje in Nederland. 
 
Alle dieren bij de Lagro’s hebben hun eigen verhaal. De familie heeft konijnen, 
een cavia en een geweldige papegaai die bijzonder goed kan praten en die heel 
graag liedjes zingt. Hij draagt de artistieke naam Jannes. 
Mischa en haar man en hun oudste dochtertje kwamen in 2004 in Stedum wonen. 
Het hele huis is inmiddels verbouwd. De muren van de kamers hebben prachtige 
kleuren. Ook bij de inrichting van de kamers spelen kleuren een grote rol. Tijdens 
de verbouwing vonden ze onder de grond een plankje. Daar stond met potlood 
opgeschreven: “Deze kamer is afgewerkt door H. ter Veen 1893.” Nu, vele, vele 
jaren later, is het huis opnieuw gerenoveerd. Familie Lagro en hun huisdieren zijn 
er gelukkig en hopen er nog heel lang te wonen. 
 
Eldert Ameling 
 
 

Optreden Erwin de Vries verplaatst 
 

Op de ledenvergadering van Dorpsbelangen is aangekondigd dat er op 1 april een 
feestavond met Erwin de Vries zal zijn. Dit is verplaatst naar vrijdag 3 april, van-
wege het feit dat 1 april de zaterdag voor Pasen is. De activiteitencommissie 
hoopt dat door deze verplaatsing de opkomst groter zal zijn. De activiteiten zijn 
dan in de maand ook beter gespreid. Noteer deze datum alvast in uw agenda! 
 

 

Waterdisco als slotfestijn van Kom in Beweging! 
 

Kom in Beweging! organiseert samen met Zwemvereniging Stedum/Westeremden 
als slotfestijn voor 2008 een waterdisco in Zwembad De Beemden in Bedum op 
20 december 2008 van 17.15 uur tot 18.15 uur. De entree is gratis. Alle kinderen 
mogen hun eigen muziek meenemen. Alle ouders zijn natuurlijk ook van harte 
welkom. Het wordt één groot feest. Vervoersproblemen: neem dan even contact 
op met Miriam Geerts of Femie Gevers (0596) 55 19 37 of 06 – 50 57 89 53. 
 

 

 

Nieuwjaarsfeest 
 
Dorpsbelangen en de VV Stedum houden weer een nieuwjaarsfeest in het sport-
gebouw aan de Bedumerweg. Iedereen is van harte uitgenodigd om er weer een 
mooi feest van te maken. Voor afgaand om 1.15 is er een vuurwerkshow op het 
parkeerterrein van de voetbalclub. 
Het feest begint om 1.00 tot 5.00 uur . 
  
Peter slager 
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Uit de raad 
 

In januari is er niet veel te beleven. Het is wel de periode waarin ik het gevoel heb 
dat iedereen zich een beetje terugtrekt. ’s Morgens lang donker betekent moeilijk 
opstaan, en ’s avonds naar de warme kachel verlangen. Of dat zijn invloed heeft 
op de activiteiten? Het is vrij rustig in de raad, maar natuurlijk gebeurt er altijd wel 
wat om te observeren en bij stil te staan. Zo gaat het deze keer om de aanloop in 
de vergadering, die mij wel eens wat te lang duurt. 
 
De wezenlijke punten 
Voordat we aan de echte agendapunten beginnen is er soms al veel tijd “verloren” 
gegaan. Er is de rondvraag, de notulen van de vorige keer de toezeggingen en de 
cumulatieve toezeggingenlijst. Een van de belangrijke momenten om als raadslid 
te scoren is de rondvraag. Je kunt daarin alles aanroeren wat je maar onder de 
aandacht wilt brengen. Individuele gevallen, dingen die je in de krant hebt gele-
zen, zaken die eerder aan de orde zijn geweest, een Molenweg met gaten en 
plassen. Soms levert dat wat op, maar vooral richting de publieke tribune, die 
denkt dat we op deze wijze gemakkelijk aan individuele belangenbehartiging kun-
nen doen. Eigenlijk is dat zelden zo want je kunt niet zomaar geld ter beschikking 
stellen, omdat iemand zich druk maakt. Vervolgens worden alle toezeggingen na-
gelopen, dus dat wat de wethouder aan de raad heeft beloofd om te doen. Dat 
loopt zo tegen het eind van het jaar wel tegen de 400. Discussies gaan dan over 
het reeds gerealiseerd zijn van toezeggingen, toezeggingen die dubbel zijn, of niet 
goed geformuleerd. Dan hoort het publiek vragen of toezegging 327 niet samen-
valt met 347. Gekke vragen voor een buitenstaander, en bovendien komen deze 
vragen omdat zaken niet beantwoord of geregeld kunnen worden. Gelukkig staat 
er tegenwoordig wel een datum bij, zodat je kunt vragen of het al klaar is of zelfs 
in je oplettendheid kunt melden dat iets al is afgehandeld. Maar ik zit natuurlijk 
niet in de raad voor administratie van acties. 
 
Wat dan wel? 
Wat is dan wel onze taak? Af en toe hebben we natuurlijk ook wel een idee. Iets 
voor de rondvraag dus. In de behandeling van de begroting hebben we voorge-
steld of de twee gymzalen in Middelstum niet beter door één grotere hal vervan-
gen kan worden. Beide gebouwen vragen onderhoud en voldoen eigenlijk niet. In 
het kader van het artikel 12 gemeente zijn kun je heel goed saneren. Twee oude-
re gebouwen kosten in onderhoud meer dan één nieuwe denken we. Maar is dat 
dan ook zo? Ik heb de neiging om dat aan de hand van de jaarrekening gewoon 
te gaan uitzoeken of dat zo is. Maar dan word je teruggefloten want eigenlijk moet 
je het college daartoe opdracht geven. De juiste houding heb ik na twee jaar blijk-
baar nog niet gevonden. 
 
Nee zeggen? 
Er zijn ook zaken te beslissen die vooral worden geleid door het gevoel op een 
rijdende trein te zitten. De woningbouw in Loppersum en Middelstum (en in Ste-
dum) is in voorbereiding. Dat voorbereiden kost veel geld. Terugverdienen lijkt
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moeilijk te worden met de huidige financiële ontwikkelingen. Toch is het nu of 
nooit, denkt de raad. Vrijwillig van uitbreiding afzien zal geen raadslid voor zijn re-
kening willen nemen. De oppositie was wel zo vrij om de risico’s van ontwikkeling 
te noemen, maar gaat vast akkoord met de te maken kosten. Wij ook, maar het is 
wel tegen de tijdgeest. De verkopen stagneren. Dat kan betekenen dat er extra 
kosten zijn voor het langer lenen van geld, als inkomsten door tegenvallende ver-
koop achterblijven. Ook ziet een uitbreiding er dan niet zo mooi afgemaakt uit, met 
hier en daar een nieuwgebouwd huis in plaats van een nette dorpsrand. Dit is ei-
genlijk een zaak die alleen door de provincie kan worden gestuurd. En ook daar is 
men optimistischer dan de markt. Blauwestad en Meerstad (vooral van de stad 
Groningen) zijn nog niet goed van de grond. In de ons omliggende gemeenten zijn 
ook nog uitbreidingsplannen. De tijd zal het leren. Een waarschuwing hebben 
meerdere fracties laten horen. In de begroting moet er t.z.t. wel een reservebe-
drag voor gederfde inkomsten worden opgenomen. Snelle verkoop lijkt nu uitge-
sloten. Echt vooruit kijken kunnen we niet, en zowel provincie als inspecteur keu-
ren goed dat we in de rijdende trein blijven zitten. 
 
Lies Oldenhof 
 

 

Kom zwemmen in “De Beemden” 
                                                          
Al een aantal jaren reserveren zo’n 20 
families uit Stedum, Westeremden, 
Garrelsweer en omliggende plaatsen 
(van oktober tot april) op zaterdag van 
17.15 uur tot 18.15 uur het zwembad 
De Beemden in Bedum om hier een 
uurtje gezellig te zwemmen. Lekker 
spetteren, spelen met de kinderen, 
samen met vriendjes de glijbaan 
afroetsjen, bijkletsen in het bubbelbad 

of serieus baantjes zwemmen: het kan allemaal. Voor kleine kinderen is het een 
aangename en speelse kennismaking met zwemmen in een vertrouwde omge-
ving. Kinderen die starten met zwemles, hebben een voorsprong, want ze zijn al 
watervrij. Voor de kinderen die al verder zijn met zwemles blijft het een handige 
ondersteuning. Je kunt je nog opgeven als gezin voor de periode van januari t/m 
april.  
 
A.   5 x zwemmen per gezin = 35,00 (7,00 per keer) 
B. 10 x zwemmen per gezin = 67,50 (6,75 per keer) 
Het is ook mogelijk om eerst eens een kijkje te nemen door middel van een los 
kaartje (2,50).  

Informatie:  Miriam Geerts (0596) 55 19 37 mimstedum@hotmail.com) of Femie 
Gevers 06 – 50 57 89 53 femiegevers@hotmail.com 
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Gastouders voor drie weken gezocht 

Europa Kinderhulp zoekt gastouders voor drie weken in de zomervakantie. Wat in 
uw ogen heel gewoon is voor een kind, kan voor een kind van Europa Kinderhulp 
heel bijzonder zijn. Dat zij mogen ervaren dat er ruimte is om te spelen en kind 
zijn, dat er aandacht voor ze is en waar tijd voor ze wordt vrijgemaakt. Deze kin-
deren zijn het meest gebaat bij rust en aandacht. Een dagje uit, boodschappen 
doen, een leuke wandeling maken, drie maal daags een maaltijd die voor hen 
wordt verzorgd, ‘s avonds voor het naar bed gaan nog even gezellig bij elkaar zit-
ten, in bad gaan of onder de douche.  

 
St. Europa kinderhulp wil deze kinderen kennis laten maken met een “ andere” 
wereld. Het probleem is echter: er zijn nooit genoeg gastouders. 

Ouders die over voldoende begrip, geduld, maar vooral liefde beschikken om een 
kind voor drie weken tijdens de zomervakantie in huis te nemen. Bent u een ouder 
of gezin die een kinderdroom waar kan maken, meldt u zich dan aan. 

Er bestaat geen vergoeding tegenover, maar het geluk dat u zo’n kind bezorgd is 
onbetaalbaar. 
 
Voor meer informatie kunt u onze site bezoeken ( www.europakinderhulp.nl) of 
contact opnemen mevrouw A. Hommes (0598) 44 63 56. 

 

Kerstbomenvuur 
 
Op oudejaarsdag kunt u traditiegetrouw vanaf 17:00 uur in de haven genieten van 
het kerstbomenvuur, de warme chocolademelk en het slokje. Kerstbomen kunnen 
ingeleverd worden vanaf 16:00 uur. 
 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 

 

Opbrengst collecte Multiple Sclerose  
 
Het MS Fonds heeft het mooie bedrag van € 621 in Loppersum en ’t Zandt opge-
haald. Dankzij deze opbrengst kunnen we nuttige dingen doen én regelen voor 
mensen met Multiple Sclerose (MS). Maar ook voor de mensen in hun naaste 
omgeving. Met uw hulp krijgen meer mensen met MS zicht op een toekomst. 
 
We bedanken de gevers maar uiteraard ook de collectanten die door weer en 
wind op pad zijn gegaan. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u een bijdrage 
overmaken op giro 5057 te Maassluis! Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar 
ondersteunen als collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds, 
tel.010-591 98 39 of via www.msfonds.nl 
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Op 18 oktober 1934 werd voetbalvereniging Stedum opgericht. Dit wordt vrijdag 
16 oktober en zaterdag 17 oktober 2009 groots gevierd. Op 16 oktober is er een 
receptie voor alle genodigden, sponsoren, leden, donateurs en vrijwilligers. Na 
afloop van de receptie is er voor jong en oud een feest met Papa di Grazzi, de 
Nederlandstalige coverband Vlieg en de Meppers en een discoshow met DJ Jan-
nes. De entree voor deze avond is in tegenstelling tot eerdere berichtgeving niet 
gratis, maar bedraagt € 10,00 per persoon. 
  
Op zaterdag 17 oktober 2009 is er 's middag is er een voetbalwedstrijd tussen het 
huidig eerste elftal en een samengesteld elftal van oud-leden en is er een reünie 
voor alle leden en oud leden met een warm en koud buffet. De kosten bedragen € 
20,00.  
 
Aansluitend wordt een groots jubileumfeest gevierd. Dit feest is voor iedereen 
toegankelijk en zal worden opgeluisterd met oa Rene Becker, Frank van Etten, 
Helemaal Hollands, Burdy en de band LA VITA. Entree voor deze avond is € 
15,00.  
 
Wanneer de reünisten ook de feestavond op zaterdag willen bezoeken 
dan bedraagt de kosten € 30,00. Wil je als reünist ook de vrijdagvond bezoeken 
dan bedraagt de prijs € 40,00.  
 
Alle activiteiten vinden plaats in een grote feesttent op het sportpark. De verkoop 
van entreekaarten begint al in januari 2009 en u weet VOL = VOL.  
Wanneer je niet deelneemt aan de reünie dan kun je beide avonden zeer voorde-
lig bezoeken door een combikaart aan te schaffen. De combikaart kost € 20,00 pp 
en is dus geldig voor beide avonden. Dit geldt zowel voor de jeugd als volwasse-
nen. Voor gezinnen met kinderen t/m 15 jaar die beide feestavonden willen be-
zoeken kunnen een gezinskaart kopen voor € 50,00 ongeacht het aantal kinderen 
die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt. Wanneer u als gezin even-
eens deel wilt nemen aan het warm en koud buffet dan moet dit apart worden be-
taald, namelijk € 20,00 voor volwassenen en voor de kinderen t/m 15 jaar € 12,50 
De jubileumcommissie is druk bezig met het organiseren van activiteiten voor de 
jeugd. Wat dit precies is wordt nog bekend gemaakt. 
Op zaterdag 20 juni speelt het eerste elftal tegen oud FC Groningen. Nadere in-
formatie volgt. 
 
Reünie 
De jubileumcommissie roept leden en oud-leden voor de reünie op, hun komst per 
e-mail aan te kondigen, zodat zij een indicatie krijgt van de te verwachten drukte. 
Bovendien kan zij de belangstellenden op die manier per e-mail op de hoogte 
houden van het laatste nieuws. De e-mail (met naam en woonplaats) kan worden 
gestuurd naar keesmulder50@hotmail.com.  
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Wanneer u over namen en adressen van andere oud-leden beschikt, dan kunt 
u deze ook aan het bovengenoemde emailadres doorgeven. 
  
Verder zullen er nog allerlei activiteiten in 2009 worden gehouden, onder andere 
een voetbalwedstrijd tussen het eerste elftal van de v.v. Stedum en oud FC Gro-
ningen. Voor de jeugd zal FC Groningen waarschijnlijk een jeugdclinic verzorgen. 
  
Het belooft dus een onvergetelijke jubileumjaar te worden voor de v.v. Stedum. 
  
De jubileumcommissie 
(Lucia Roorda, Pieter Hovius, Boelie de Sturler, Johann Veen, Kees Mulder) 
 
 

Tennisvereniging ‘de Bosbaan’ 
 
Terwijl de tennisbanen er zonder netten en met bergen nat blad in de hoeken wat 
troosteloos bij liggen wordt er elke woensdag in de sporthal flink getraind door de 
jongste leden: twee groepen van elk zes kinderen. Het is de laatste keer dat onze 
trainer Anne de Jong de lessen verzorgt, inmiddels wordt er gezocht naar een 
nieuwe trainer die het komende buitenseizoen het stokje over kan nemen. 
 
Meer nieuws over het komende seizoen: het zaterdagteam voor de competitie is 
ter ziele door een gebrek aan nieuwe teamleden. Wel komt er nu een heren zon-
dagteam. We kijken vol verwachting uit naar hun verrichtingen. 
 
Woendag 28 januari is de Algemene Leden Vergadering, alle leden zullen tegen 
die tijd een uitnodiging ontvangen, maar kunnen het nu al in hun agenda zetten!  
 
Wij wensen iedereen een goede winter en een sportief 2009. 
 
Bestuur ‘de Bosbaan’ 
 

 

Tazz horloge vermist 
 
Wie heeft een jongenshorloge met camouflage bandje en Tasmanian Devil af-
beelding gevonden? Er zit een minutenrand op die versteld kan worden (en niet 
zo stevig vast zit). Twee van de wijzers zijn onopvallend van kleur. Waarschijnlijk 
is hij blijven liggen in de kleedkamer van de sporthal, al een poos geleden, mis-
schien zelfs voor de herfstvakantie.  
We zouden erg blij zijn als hij toch nog weer boven water komt! Familie Aué,  
Bedumerweg 11; (0596) 55 09 15 
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Hengelclub “Ons Genoegen” 
 
Een nieuwe penningmeester 
Per 1 december 2008 neemt de heer J. J. C. Kalisvaart, Hoofdstraat 14, Stedum, 
het penningmeesterschap over van de heer Tjeerd Burgstra. Voor onze club is dit 
een welkome completering. Voor een nieuw lidmaatschap en alle financiële han-
delingen kunt u bij de heer Kalisvaart terecht. Namens H.C. “Ons genoegen” wen-
sen wij hem veel succes in deze functie. 
 
Voorlopig geen jeugdviswedstrijden meer. 
Al decennia lang organiseert H.C. “Ons Genoegen” hengelwedstrijden voor de 
jeugd. Regelmatig ontvangt u daar verslagen van. De afgelopen twintig jaar was 
de organisatie hiervan in handen van Eldert Ameling en Tjeerd Burgstra. In de af-
gelopen tien jaar is er veel veranderd, beide heren kwamen in het bestuur van de 
club. Tjeerd Burgstra had zelfs jarenlang twee bestuursfuncties in H.C. “Ons Ge-
noegen”. Hieruit voortvloeiend is gebleken dat het niet langer haalbaar is om deze 
jeugdwedstrijden nog langer te organiseren. Wel staat de club open voor iemand 
die dit werk weer op zich wil nemen. Want mocht er iemand zijn in onze club die 
zich hiervoor wil gaan inzetten, dan kan deze persoon contact opnemen met het 
bestuur. 
 
Wel kan de jeugd bij H.C. “Ons Genoegen” een jeugdvergunning aanschaffen. 
Deze vergunningen zijn bestemd voor kinderen tot 14 jaar en kosten Euro 0,25. 
De nieuwe vergunningen voor 2009 zijn alweer verkrijgbaar bij Eldert Ameling, 
Klokkenpad 2, Stedum en Tjeerd Burgstra, Hilmaarweg 6, in Stedum. 
 
Eldert Ameling  
voorzitter Hengelclub “Ons Genoegen” 

 
 

 
De Crazyrace 
 
Ja, ja… de datum is alweer bekend. Dus pak je agenda erbij. Voor iedereen die 
het niet wil missen… of misschien juist wel. De crazyrace wordt komend jaar ge-
houden op 13 juni.  
 

 

 
Nieuwe website Stichting Stem 
 
Stichting Stem (Winkel Koor Rinkel) heeft een nieuwe website. Bewonder deze op 
www.koorrinkel.nl 
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 
20 december Waterdisco als slotfestijn van Kom in Beweging! van 17.15 uur tot 18.15 uur 
 
24 december  Kerstnachtdienst in Bartholomeüskerk om 21.30 uur. 
 
24 december  Kerstnachtdienst in de Gereformeerde kerk om 22.00 uur. 
 
31 december  Een kerstbomenvuur op oudejaarsdag vanaf 17:00 uur met de warme cho-

colademelk en het slokje.  
 
1 januari  Nieuwjaarsfeest in het sportgebouw aan de Bedumerweg van 1.00 tot 5.00 

uur. Voorafgegaan door een vuurwerkshow om 1.15 uur op het parkeerter-
rein van de voetbalclub. 

 
10 januari  Nieuwjaarsconcert- en visite Stedum vanaf 19:30 uur in het Trefpunt en de 

Gereformeerde kerk aan de Bedumerweg. Met nieuwjaarsconcert van Je-
hova Nissi  

 
6 januari Nieuwjaarsvisite met medewerking van Heino de Vries met dia"s van Ste-

dum en omgeving in het Hervormd Centrum om 14.30  uur. 
 
15 januari  NBvP, Vrouwen van NU. Om 20.00 uur in “Ons Dorpshuis” Westeremden: 

Jaarvergadering en: ‘een trektocht door de Himalaya door mevrouw S. 
Lemstra.’ 

 
17 januari  Bijeenkomst scoutingroep De Struners om 13.30 uur in het Klokkepadge-

bouw.  
 
26 januari   Passage, mevrouw Lenstra uit Groningen, onderwerp: Hospice Gasthuis. 
 
28 januari   Algemene Leden Vergadering van Tennisvereniging ‘de Bosbaan’,  
 
30 januari  Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon. 
 
3 april  Optreden van Erwin de Vries is verplaatst van 1 april naar 3 april. 
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt 
normgaal gesproken elke vierde vrijdag van de maand, met uitzondering van december. Kopij 
moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit in juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aan-
leveren, dus geen eigen opmaak.  
 
De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 23 januari. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 14 januari. 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 
 

 


