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Levendige ledenvergadering 
 

Uitgaan in Stedum, het kan wel. Alleen je moet het wel eerst organiseren. Dat 
hebben we gedaan. En met 40 Stedumers en 8 gasten is het goed vertoeven. In 
de pauze van onze ledenvergadering hebben we een poëtisch verhaal over een 
koolmeesje vertoond. Een afstudeerwerk van een student aan de Academie Mi-
nerva. Daarna de film 'de weg' over wat de komst van een weg voor gevolgen 
heeft in met name de sociale verhoudingen tussen mensen. Maar vooral een film 
die het Groninger platteland goed in beeld bracht. Mooie landschappen  met klei-
ne dorpjes en een verhaal dat in het juiste tempo vertelt werd. Complimenten voor 
het USVA in Groningen. Binnenkort kunt u een DVD lenen bij een heel aantal 
mensen in het dorp. 
 

Dan twee zaken van de ledenvergadering die ik hier ook graag vermeld. Allereerst 
een agendapunt. Op 6 november vanaf 15.30 uur tot ongeveer 18.00 uur gaan we 
een deel van de basisschoolkinderen uitnodigen voor een inspiratiebijeenkomst 
samen met de landschapsarchitect. Het gaat dan over het borgterrein tussen de 
borgstee en jeu de boules waar we een Focke-avonturen tuin willen maken. We 
hebben de hulp dan hard nodig. Ook een aantal ouders moeten hierbij aanwezig 
zijn. We zullen ze nog benaderen via de school. 
 

De woningbouwvereniging heeft bekend gemaakt dat ze 45 woningen gaan bou-
wen in Stedum. Wel weer in 3 fasen maar de eerste woningen zouden bewoon-
baar moeten zijn in het vierde kwartaal 2009. Het gaat om huur en koopwoningen. 
Met in totaal 6 typen waaronder ook levensloopbestendige woningen. Verwach-
ting is dat  het hernieuwde trapveld in het voorjaar weer beschikbaar komt. 
 

Kortom; als u er niet bij was? Dan heeft u wat gemist. 
 
Bardo Heeling 
Voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Stedum 
 

Het gezicht van Stedum 
 
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een Stedumer. De 
keuze is in principe volstrekt willekeurig, als het maar een (oud) dorpsgenoot is. 
Zo krijg je door de jaren heen een beeld van het gezicht van Stedum. Ken je ie-
mand die wel aan de rubriek wil meewerken of wil je misschien zelf: meld het de 
redactie.  
Op de foto staat dit keer Johan Brokken. (foto: Ellen Gommers). Johan is bij ver-
schillende activiteiten in het dorp betrokken. Zo is hij regisseur bij beide toneel-
verenigingen van Stedum, zit in de organisatie van de speelweek en is lid van de 
onlangs opgerichte Platform Jongeren van de gemeente Loppersum. Ook is hij 
een van de drijvende krachten achter ‘Kunstspoor’. Inmiddels is hij met de voorbe-
reiding van deze kunstmanifestatie weer volop bezig; in het voorjaar is het weer 
zover en valt er voor de kunstminnende bezoeker van Stedum weer een kilometer 
kunst te volgen in ons dorp. 
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De activiteitencommissie van Dorpsbelangen  
Nu de zomer weer teneinde loopt en de pompoenen op 27 september weer ge-
wogen zijn, wordt het tijd voor een kleine terugblik op de zomeractiviteiten en een 
vooruitblik voor het komende seizoen. In het najaar hebben we het als activitei-
tencommissie nog even niet druk, maar we zijn natuurlijk de intocht van Sinter-
klaas al wel aan het voorbereiden, en er heeft ons ook een aardige suggestie voor 
het Nieuwjaarsconcert bereikt. Kerstboom opzetten, en chocomel warm maken 
voor bij het vuur op de Oudejaarsdag valt ook wel te doen. Op dit moment is na-
tuurlijk ook de survival erg actueel, samen met CJV en Scouting. 
 
Belangstelling 
Je inspannen is niet erg, het houdt ons van de straat. Het is erg leuk om met een 
groep iets op poten te zetten. Ons plezier staat of valt natuurlijk wel met het trek-
ken van publiek. Met de intocht van Sinterklaas is dat geen enkel probleem, maar 
met de andere activiteiten is het altijd afwachten. Juist een dorp als Stedum, met 
meerdere gebouwen, maar zonder een dorpsonderkomen voor iedereen, moet 
het van de activiteiten hebben. Gelukkig zijn die er nog steeds in ruime mate, de 
tennisclub die 25 jaar bestond en daar een leuke dag met prima warme maaltijd 
voor heeft georganiseerd, voetbal, Kunstspoor, de feestweek, Koninginnedag en 
ga zo maar door. Ook wij dragen ons steentje bij, onder andere met de kweekac-
tie voor zonnebloemen en pompoenen (ziet er ook leuk uit in het dorp), de Wan-
delvierdaage en de Fietsvierdaagse. De Wandelvierdaagse is nog altijd populair, 
ook onder de huidige generatie ouders van basisschoolkinderen is er veel deel-
name. De belangstelling voor de Fietsvierdaagse was dit jaar niet zo groot. Mis-
schien dat er teveel andere dingen waren op dat moment. Op de verplaatsing in 
verband met de schoolactiviteiten hebben we de nodige kritiek gehad. Verplaat-
sen doen we niet weer, want onze vaste klanten hadden de datum gepland, en 
waren een week eerder soms verhinderd. Toch twijfelen we of we het weer in de-
ze vorm moeten organiseren. Misschien is één avond ook genoeg, of juist een 
keer een iets langere tocht. Wij horen graag van u hoe u daar over denkt.  
 
Survival 
We hebben de survival, dankzij een aantal enthousiaste mensen van de CJV van 
vorig jaar weer op de agenda gezet. Deze staat gepland op 14 en 15 november. 
Met een scouting club in oprichting leek het ons passend ook hen te betrekken. Zij 
weten van touw en hout fantastische hindernissen te bouwen, maar hebben ons 
beloofd om de deelnemers ook goed te ontvangen in het aan de scouting te be-
schikking gestelde Klokkenpad gebouw. Voor EHBO, duikers, snelle quads (om 
natte mensen af te voeren) en een professioneel belteam wordt gezorgd. 
Genoeg water rondom Stedum om er weer een avontuurlijke tocht van te maken. 
Van deze tocht hebben wij en de deelnemers van vorig jaar dan ook weer hoge 
verwachtingen. De zaterdagavond is volgeboekt, op vrijdagavond 14 november 
kunnen er nog enkele groepen worden geplaatst. Elke groep krijgt bericht van de 
vertrektijd.  
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Wat nog meer? 
Andere jaren hebben we o.a. een jeu de boules avond gehad, een bezoek aan of 
van Sint Annen, en een uitwisseling met het Duitse dorp Stedum. Dit jaar kwamen 
zij niet aan een bezoek toe, maar je hebt best kans dat zij het komende jaar wel 
weer aan ons denken. Van deze activiteiten zouden wij graag weten wat u ervan 
vindt, en misschien zijn er dingen bij waar u aan mee zou willen helpen. Laat het 
ons weten! 
 
Jubileumfeestje Dorpsbelangen 
Volgend voorjaar (11 april 2009) staat er een Groninger avond op de rol, in het 
kader van het jubileum van Dorpsbelangen (ruim 40 jaar alweer). Erwin de Vries 
en zijn twee medespelers zijn hiervoor geboekt. Op 19 september was hij in Zan-
deweer, en de sfeer daar was erg goed. Hij doet een beetje denken aan Rooie 
Rinus en Pé Daalemmer, en weet met humor en gevoelige liedjes de zaal heel 
goed te vermaken. 
 
Wij vinden het leuk om iets te organiseren, maar we hebben u wél nodig, in ieder 
geval als publiek, maarhulp is ook welkom. Het houdt ons van de straat, en wie 
weet, ontdekt u ook hoe leuk het is in eigen dorp aan dingen mee te doen, of ze te 
helpen organiseren. Hou de Stedumer in de gaten!  
 
Lies Oldenhof (l.oldenhof@perivert.nl), Karen Hemmen, Anneke Wiersema (55 18 
02) en Martin Zijlema 
De activiteitencommissie van Dorpsbelangen 
 

 
 
 

Sinterklaasintocht 
 
Sin-terklaas die goei-e heer, Komt hier al-le ja-ren weer. Uit het land van Span-je. 
Dan brengt hij ons lek-k’re koek, Speelgoed en een pren-ten-boek. Ap-pels van O-
ran-je. 
 
Spannende tijden breken weer aan! Sinterklaas heeft ons al laten weten, dat hij 
op zaterdag 22 november Stedum binnen zal varen. Om 10:30 uur komt de 
stoomboot aan in de haven, waar we Sint en zijn Pieten verwelkomen. Natuurlijk 
volgt er weer een rondgang door het dorp en we verwachten dat jong en oud mee 
zal lopen. Vervolgens kunnen de kinderen uit Stedum (toegang t/m groep 8 van 
de basisschool) in de sporthal hun kunsten aan Sinterklaas vertonen. Natuurlijk 
mag iedereen tekeningen, gedichten en een verlanglijstje meenemen voor Sinter-
klaas. En...zwarte Piet heeft vast weer een cadeautje meegebracht! 
 
Tot zaterdag 22 november! 
 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
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Help collecteren voor Multiple Sclerose 
 
In de week van 17 t/m 22 november start de huis-aan-huis collecte voor Multiple 
Sclerose in Nederland. In Loppersum, een gemeente met 11.000 inwoners, zijn 
maar 4 collectanten actief. Veel inwoners van deze gemeente hebben nog nooit 
een collectant van het MS Fonds gezien. In 2008 hopen we het streefbedrag van 
€ 500.000 te halen. Met dit bedrag maken we een goede kans op een jaarlijkse 
eigen vaste week. Deze week is dan exclusief voor het MS Fonds, andere organi-
saties mogen niet in deze week collecteren.” 
In 2007 heeft het MS Fonds 378.000 euro opgehaald en het streven is om in 2008 
het streefbedrag te halen. Dit kan alleen door de inzet van genoeg collectanten en 
coördinatoren. Nieuwe collectanten zijn welkom via de website: www.msfonds.nl 
of 010-591 98 39 

 
Nieuws Scoutinggroep de Struners 
 
Er is eindelijk nieuws te melden! Een locatie is gevonden waar we aan de slag 
kunnen (Klokkepad gebouw). Sinds kort hebben we de sleutel van het gebouw 
gekregen van de gemeente Loppersum. Een belangrijke hindernis om snel te star-
ten met scouting is genomen. Als eerste willen we beginnen met een groep voor 
de jeugd van 7 tot en met 12 jaar. Er hebben zich al veel kinderen gemeld en we 
popelen allemaal om aan de slag te gaan. 
 
Oproep 
We hebben nu grote behoefte aan mensen die de kinderen willen begeleiden, 
vooral jonge mensen (en natuurlijk ook mensen die jong van geest zijn) zijn nodig. 
Heb je zin om op zaterdagmiddag leuke dingen met kinderen te ondernemen? 
Meld je zo snel mogelijk aan bij een van ons. Je krijgt hierbij begeleiding van erva-
ren scoutingbegeleiders uit de regio en ook kun je cursussen/trainingen volgen. 
  
Philip Smits (55 14 51), Jelle van der Knoop (55 08 80), Owen Keijser (55 18 06), 
Ellen Gommers (58 18 10) 
 

 

Nieuws over de griepprik 
 
Een oproep voor iedereen van 60 jaar en ouder en op medische indicatie. 
Griepvaccinatie: vrijdagmiddag 31 oktober van 14.00-15.00 of van 16.30-
17.00 uur in de Huisartsenpraktijk, Kampweg 21 in Stedum 
 
Wat is nieuw in 2008? 
De griepprik wordt nu geadviseerd en vergoed voor iedereen van 60 jaar en ouder 
(dit was eerder 65 jaar). Verder wordt de griepprik nog steeds aanbevolen voor 



6 

iedereen met een medische indicatie, zoals bijvoorbeeld diabetes mellitus en ast-
ma en COPD. 
Nieuw is ook de aanbeveling dat iedereen die werkzaam is in de zorg het advies 
krijgt de griepprik te nemen. Dit om zelf niet ziek te worden, maar ook om de griep 
niet over te dragen naar anderen. 
  
Hoe herken je de griep? 
Een verkoudheid wordt vaak griep of grieperigheid genoemd, maar echte ‘griep’ is 
iets anders. Als u echt griep heeft, bent u flink ziek. Het begint vaak plotseling met 
hoge koorts en koude rillingen. Naast verkoudheid en hoest, krijgt u meestal keel-
pijn, hoofdpijn en spierpijn in het hele lichaam.  
Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus en heet daarom ook ínfluenza’. 
 
Hoe krijg je de griep? 
U raakt besmet als u het virus inademt of wanneer het virus via uw handen in uw 
neus of mond komt. Het virus zit in druppeltjes snot, slijm en speeksel en wordt  
gemakkelijk via de lucht of via de handen overgedragen. Bijvoorbeeld door hoes-
ten, niezen of praten, of door iemand een hand te geven. 
 

Waarom een griepprik? 
Elk jaar krijgt één op de tien mensen griep. Bij mensen die een griepprik hebben 
gehad, is de kans dat ze griep (influenza) krijgen veel kleiner. Als u ondanks de 
griepprik toch de griep krijgt, wordt u daar meestal veel minder ernstig ziek van. 
 

Hoe werkt de griepprik? 
In de griepprik zit een vloeistof met daarin kleine stukjes van verschillende soorten 
dode griepvirussen. Die stukjes zijn onschadelijk. Uw lichaam maakt afweerstof-
fen tegen de griepvirussen die in de griepprik zitten. De griepprik werkt al na 2 
weken. Elk jaar kunnen er nieuwe griepvirussen zijn. Dit jaar bevat de griepprik 3 
nieuwe stammen. 
 

Wordt je ziek van de griepprik? 
Nee je wordt er niet ziek van. Na de griepprik kunt u gedurende een dag een ge-
voelige arm hebben. U kunt van de griepprik zelf geen griep krijgen. De griepprik 
beschermt niet tegen verkoudheid. Verkoudheid is geen reden om de griepprik uit 
te stellen. Als u koorts heeft is het beter de griepprik wel even uit te stellen. U kunt 
hiervoor later een afspraak maken. 
 

Meer informatie op www.rivm.nl/griepprik of op www.stedum.praktijkinfo.nl  
 

F. Oosterhuis  
huisarts Stedum  

 
 

Stichting Steunstee Stedum 
 

Steunstee Stedum heeft in dit nieuwe seizoen al weer een aantal bijeenkomsten 
achter de rug. De laatste keer hebben we met elkaar gediscussieerd over hoe 
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houd ik het dorp voor alle leeftijden en iedereen leefbaar. Deze middag was erg 
gezellig. Maar ook leerzaam. De belofte is toen gedaan dat alle informatie uit die 
discussie gebundeld zal worden en mee genomen met de gesprekken die we nog 
gaan hebben met de gemeente. 
 

De komende maand (6 november) hebben we als thema: Weerbaarheid. 
Iedereen uit Stedum is dan van harte welkom op de steunsteemiddag. 
De middag is van 14.00 tot 16.00 uur, in het Hervormd Centrum. 
Er is voor die middag een trainer uitgenodigd, die trainingen geeft aan senioren. 
Weerbaarheid is en weids begrip. Deze man zal dan ook wat verder  ingaan op 
wat “weerbaarheid” nu eigenlijk is. Wat moet ik wel doen en wat kan ik beter nala-
ten als ik mij bedreigd voel. We gaan wat oefenen. Een actieve middag dus. 
We hopen op een grote opkomst! 
 

Lisette Stuut 
SW&D 
 

 
 

Survival ook op vrijdagavond 14 november 
 
Na de vorige Stedumer hebt u zich al massaal voor de survivaltocht van 15 no-
vember opgegeven. Veertien groepen op de zaterdagavond, daarmee is het 
maximum wel bereikt. Daarom is de inschrijving ook op vrijdag opengesteld. Het 
zou leuk zijn als zich nog enige teams aanmelden van de verschillende verenigin-
gen in het dorp. De voetbalclub komt met een team en ook de schutters en CJV 
zijn present. Maar ook zonder club bent u welkom. 
 
De kosten zijn 7,50 per persoon, 5 euro voor de leeftijd van 12 t/m 14 jaar, gepast 
te voldoen op de avond zelf. Je kunt zelf een team vormen, maar er moet wel mi-
nimaal iemand van 18 jaar of ouder in zitten. Individueel opgeven kan ook. We 
vertrekken dit jaar vanuit het Klokkenpadgebouw en keren daar ook weer terug. 
De scouting, die dit gebouw voorlopig mag gebruiken, heeft ons aangeboden om 
de catering te verzorgen. Uiteraard moet dat niet tot overlast voor de omgeving 
leiden. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met scouting activiteiten.  
 
Als groep moet er een mascotte worden meegenomen. Grootte en originaliteit tel-
len mee voor de prijs. De mascotte moet minimaal 50 cm groot zijn. Opblaasbare 
mascottes zijn niet toegestaan Toch een hele verbetering vergeleken met de hark 
van vorig jaar, waarmee Kees Eizema zo behendig mee over de touwbrug ging! 
 
We hopen op flinke deelname, dat betekent ook op vrijdag een gezellige avond. 
Er worden nog vrijwilligers voor de catering gevraagd, opgeven bij Tineke Brug-
geman (55 19 09). De organisatie is in handen van CJV en oud CJV, en de Activi-
teitencommissie van Dorpsbelangen, met hulp van scouting. Opgave bij Anneke 
Wiersema, Hoofdstraat 31, onder vermelding van teamleden, telefoonnummer en 
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eventuele beperkingen in de vertrektijd. Voor hulp bij de opbouw of de bewaking, 
of bij het opruimen kunt u zich aanmelden bij Martin Zijlema, tel 551277.  
 
Een heel fijne avond gewenst (bij nieuwe maan) namens de organisatie, 
 
Jan Afman en Lies Oldenhof 
 

 
Stichting Leergeld 
 

Alle kinderen doen mee! 
 
Stichting Leergeld Appingedam/Delfzijl/Loppersum wil sociaal isolement of sociale 
uitsluiting voorkomen van schoolgaande kinderen/jongeren uit minimagezinnen. 
Deze kinderen kunnen soms niet deelnemen aan activiteiten die voor hun vorming 
van groot belang zijn. Stichting Leergeld wil dat deze kinderen gewoon mee kun-
nen doen met schoolse en buitenschoolse activiteiten (denk aan lidmaatschap bij 
een sportclub, muzieklessen, excursies en schoolkampen).  (vervolg op pagina 18>>) 
 
 

 
 

Voor wie? 
Stichting leergeld is bedoeld voor ouders van schoolgaande kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 18 jaar met een laag inkomen. Een voorwaarde is dat de kinderen 
woonachtig zijn in de gemeente waar Leergeld gevestigd / werkzaam is. Leergeld 
is bedoeld voor ouders die hun kosten niet of slechts gedeeltelijk vergoed krijgen 
via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in de studiekosten of een andere rege-
ling. Het kan ook zijn dat Leergeld ondersteunt als de ouders hun kosten pas op 
een later tijdstip vergoed krijgen.  
 
Hoe werkt Leergeld 
Je kunt je bij Stichting Leergeld aanmelden via Internet of door een antwoordkaart 
uit een folder van de stichting op te sturen. De aanvraag wordt vertrouwelijk be-
handeld en na de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake bij je 
thuis.  
 
In eerste instantie verwijst Stichting Leergeld naar wettelijk voorliggende voorzie-
ningen, als deze er zijn. De stichting kan ondersteunen bij het aanvragen van de-
ze voorzieningen. 
 
De stichting biedt zelf hulp in de vorm van een voorschot, gift of renteloze lening, 
maar ook in natura.  
 
Voor een meer informatie of om een afspraak te maken: 
 
Stichting Leergeld Appingedam/Delfzijl/Loppersum, Postbus 267, 9930 AG Delfzijl 
leergeldADL@hetnet.nl 
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Opruimactie 
 
Al eerder hebben we een opruimactie gehouden. Tot nu toe is Stedum netjes ge-
bleven. Af en toe moeten we een rondslingerend blikje of sigarettendoosje opra-
pen. 
Zondag heb ik een wandeling rond het dorp gemaakt. Geweldig, een heel klein 
plastik zakje was gevuld met zwerfvuil, de rest was zeer netjes. Het blijkt dat ver-
schillende mensen al jaren zwerfvuil regelmatig opruimen. Het is tijd eens ieder-
een hartelijk te bedanken voor alle werkzaamheden, om dit dorp netjes te houden. 
Er zit vaak ongemerkt uren werk in en dat mag wel eens gezegd worden, deze 
mensen verdienen een dikke pluim. 
 
Jeugd, we roepen jullie op, nog een plastik zak te vullen met zwerfvuil! 
Vorige keer was een groepje van 5 jongens heel actief. Ze hebben veel opge-
ruimd. Geweldig. Met dank van  
 
Birgitta Prechtl 
 

 
DE CLUB VAN KAREL 
 

Fysiotherapie en training bij Karel Zuiderveld is 
niet alleen maar zwoegen, pijn lijden en zweten. 
Er is zo nu en dan ook tijd voor ontspanning. Ka-
rel heeft altijd wel weer een idee voor een leuk, 
ontspannen en/of actief uitje. Zo hebben we al di-
verse activiteiten gehad, waaronder boerengolf, 
een bezoek aan Henk Helmantel, karten, een 
puzzeltocht gevolgd door een champagneontbijt 
met daarna sport en spel, een vegetarisch diner in 
Zeerijp en kanoën in Winsum. 

 
Zaterdag 13 september hadden we een etentje in Terheyl, waarbij iedere deelne-
mer een zelf gemaakt gerecht mee moest nemen. Eten genoeg en het was erg 
lekker!! Alle deelnemers hadden weer kookideeën voor thuis. Na het hoofd ge-
recht(en) gingen we een wandeling maken in het enige potkleigebied van Neder-
land. We kregen de geschiedenis van dit gebied te horen. Daarna had iedereen 
weer zin in het nagerecht. En ook hier hadden we weer keuze genoeg. Heel bij-
zonder was de saroma pudding van Follie Hemmes (hier is Karel gek op!) Be-
dankt voor de gezellige avond en we kijken al weer uit naar het volgende uitje. 
 
Namens een paar enthousiaste deelnemers 
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Uit de raad  
 

Deze keer iets over de verhoudingen in de raad, en wie nu eigenlijk de baas is in 
de gemeente. Hoe je als raad/een verzameling amateurs toch met elkaar in de 
gemeente de baas bent. 
 

Wie is de baas? 
In de gemeente zijner eigenlijk 4 belangrijke spelers. De raad, als hoogste orgaan, 
die alle belangrijke besluiten neemt (mag je hopen), de burgemeester die de 
voorzitter is van de raad en eindverantwoordelijk voor de gemeente, de gemeen-
tesecretaris die eigenlijk de directeur van de gemeentelijke organisatie is en de 
ambtenaren, die de opdrachten van de ook niet machteloze wethouders moeten 
uitvoeren.  
 

Raadslid en zeggenschap 
Af en toe zie je een raadslid genieten van de macht. Dan hoor je iets naar voren 
brengen, met als laatste zin: ja maar wij zijn uiteindelijk de baas. Vaak is dat een 
teken dat een raadslid een beetje buiten zijn of haar boekje gaat. Je beroepen op 
je formele macht is veelal geen sterk teken. Het omgekeerde komt ook voor. Wet-
houders en burgemeester koken een besluit voor, en dan kun je als raadslid den-
ken: wie zijn wij om het beter te weten. Tenslotte is voor ons een taak erbij, en zijn 
wij goedwillende amateurs. Aan de andere kant brengt de raad een heel palet aan  
ervaring en kennis van de dorpen mee, dus moet er toch wel enig inzicht zijn. Nu 
is de begroting aan bod, waarin veel standaard uitgaven staan. Deels zijn dat 
steeds duurdere onontkoombare samenwerkingsvormen met andere gemeenten. 
Wat heb je dan nog te zeggen? Toch is het goed dat het college weet dat de raad 
goed naar de besluiten kijkt.  
 

Wie spreekt wie aan? 
De raad heeft alleen via de portefeuillehouder P&O (in dit geval de burgemeester) 
iets over het algemeen functioneren van gemeentelijk personeel te zeggen. Ook 
de burgemeester is in de praktijk niet de baas over de gemeentelijke organisatie. 
Dat is de gemeentesecretaris. De raad mag wel bepalen of de burgemeester mag 
worden herbenoemd en of de wethouders hun werk goed doen.  
 

Vertrouwenscommissie 
Toch staat de raad nu weer voor een formeel ja-zeg moment, de herbenoeming 
procedure voor de burgemeester. Ik kan daar natuurlijk niet iets over de inhoud 
zeggen want als lid van de Vertrouwenscommissie moet je ook je mond weten te 
houden. De raad heeft deze Vertrouwenscommissie benoemd, en die commissie 
moet adviseren aan de provincie of de aanstelling van de burgemeester verlengd 
moet worden. De Vertrouwenscommissie bestaat uit alle fractievoorzitters. Door 
zoiets geheims met elkaar te doorlopen komen we wel dichter bij elkaar te staan. 
In november is de herbenoeming van de burgemeester aan de orde. Daar is een 
mooie procedure voor, net zoals in een iets groter bedrijf. Je hebt als fractievoor-
zitters eerst een functioneringsgesprek met de burgemeester. Je bespreekt wat hij 
allemaal moet doen, en probeert ook resultaten van die activiteiten af te spreken. 
Daarna komt eventueel een voortgangsgesprek, als het ons niet naar de zin gaat. 
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Straks in november is het beoordelingsgesprek aan de orde. We rapporteren dan 
eerst aan onze collega raadsleden en vervolgens aan de provincie of we vinden 
dat de burgemeester herbenoemd moet worden. 
 

Basis van het functioneren is de profielschets, wat is er met de burgemeester af-
gesproken op het moment dat hij in dienst kwam bij de gemeente. Nu is de situa-
tie heel anders. Loppersum wordt waarschijnlijk een Artikel 12 gemeente, en in 
deze barre (IJslandse) tijden komt het geld ook van de provincie niet zo gemakke-
lijk los. We kijken als Vertrouwenscommissie ook naar wat nu belangrijk is voor 
Loppersum, zoals slagvaardig opereren en goed kunnen samenwerken met ande-
re gemeenten. Zo’n formeel gesprek is wel een gek moment, waarop je je positie 
als raadslid/factievoorzitter sterk voelt. Dat zal in november wel helemaal zo zijn, 
want dan moeten we laten weten of we willen dat de aanstelling van de burge-
meester verlengd moet worden. Natuurlijk geniet je dan stiekem wel een beetje 
van die macht, maar vooral voel je je verantwoordelijkheid. Zo’n procedure moet 
natuurlijk heel zorgvuldig worden doorlopen. 
 
Sint ontvangen en zo 
Een burgemeester heeft de nodige terreinen waarop hij moet presteren. Het is 
meer dan alleen representatief Sint ontvangen. Nu zit de gemeente in een sa-
menwerkingssituatie, die straks wel rendabel moet worden. Dat gaat nog niet zo  

snel, zoals dat gemeentes eigen is. Hier ligt een belangrijke taak voor de burge-
meester. Wij zien daarvan maar een klein deel, en kunnen dat amper beoordelen, 
in tegenstelling tot hoe de burgemeester Sinterklaas ontvangt. De raad is niette-
min als een stel vrijwilligers met onkostenvergoeding wel degelijk de baas in de 
gemeente. Maar met macht moet je voorzichtig omgaan. De provincie en onze 
collega raadsgenoten zullen het ons ook niet gemakkelijk maken en onze argu-
mentatie willen weten. Baas zijn is maar betrekkelijk. 
 
Lies Oldenhof  
 

 

Kunstgaang Kaampke 
  
Op 11 Novemmer is kip kap kogel [sunnermeerten] in Steem, in "Vlasschuur" bie 
"Kunstgaang Kaamkpe." Vanoaf 16.00u is eerliekse sunnermeerten der ook. Man-
lu en vraauwlu kriegen waarme wien as zai n riemke opzeggen kinnen . Kinner 
kriegen ook nog n "schoapsstaart" ummege kinner hemmen oans doar aal noar 
vroagen doan.Tot kiek op 11 Novemmer. 
 
Din is der nog n nijske 
Kunstgaang Kaampke is mit n waarkwoorden ringbaand aan loop,dij wie prezen-
taaiern op dag v.d."Groninger Geschiedenis" in Stad. (Cascade 11 Oktober.) Hail 
biezunner is dat K.K. der aal vaaier joar oaventuur mit het. 
Mit verboegens der bie. Veur t Hogelaand en omstreken. Veurinschrievens 
waarkwoorden/ worenringbaand veur  30,- euro, gain geld veur dit groot waark. 
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(Grunnegers-Nederlands en Nederlands- Grunnegers). Ringbaand het om en bie 
350 bladzieden. 
Ain dij meer van toal en verboegens oaf waiten wil, mout wis woar bouk in hoes 
hoalen. ‘n Schier stuk waark. Ook dörps ploatjes kommen der in veur. 
  
Adres van inschrieven kin bie: Kampweg 7, 9921 PS  Steem, (55 10 02)  
Mit waarme groutnis: Anna de Vries-Maarhuis oet Middelsom (veurzidder K.K. ) 
 

 

Weer wat nieuws 
  
De komende bijeenkomst van de Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon vindt 
plaats op vrijdag 31 oktober 2008 in 't Oude Raedthuys. Ontvangst vanaf 20.00 
uur, aanvang 20.30 uur. Toegang gratis.  
Voorlezen, vertellen en muziek; in het Nederlands, Gronings of elke andere taal of 
streektaal. In de pauzes kan men eigen werk verkopen en daarvoor reclame ma-
ken. Tweedehands boeken, folders en tijdschriften worden weggeven. Wat hier-
van overblijft gaat naar wisselende goede doelen. 
  
Inlichtingen: Eldert Ameling en F.T. Braaksma, telefonisch 0596-551608 of via 
braeckxma@hetnet.nl. 

 

 
Jeugdsoos Action organiseert Spooktocht 
 
Op 29 November aanstaande organiseert Jeugdsoos Action, in samenwerking 
met Session Kolibrie, een spooktocht in- en rond Zeerijp. Vanaf 20:00 uur wordt er 
gestart vanaf het Dorpshuis in Zeerijp, dat voor de gelegenheid het spookhuis van 
Zeerijp zal zijn.  
De tocht voert door Zeerijp en de omliggende landerijen en wordt gelopen in 
groepjes van ca. 6 personen. Tijdens de tocht zult u verrast worden door allerlei 
spoken en onverwachte gebeurtenissen en zult u regelmatig even het kippenvel 
op uw armen voelen. De route wordt aangegeven door middel van bordjes en als 
men in een normaal tempo loopt, zal de tocht ongeveer 1,5 uur duren. De tocht 
mag gelopen worden door iedereen die het leuk vindt, wel dienen kinderen onder 
de 12 jaar onder begeleiding van een volwassene te lopen.  
De kosten voor de spooktocht bedragen € 6,00 en voor kinderen onder de 12 jaar 
€ 3,00.  
 
Wilt u deelnemen aan deze spooktocht? Meld u aan voor 22 november aan. 
Ga naar www.jeugdsoosaction.nl en meld u aan door middel van het formulier. 
U kunt zich ook schriftelijk aanmelden door gebruik te maken van onderstaande 
antwoordstrook en deze in te leveren bij Geja Smid, Kampweg 9 in Zeerijp. 
 
Wij hopen u allen te zien op de spooktocht van Zeerijp ! 
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Jeugdsoos Action – Zeerijp 
 

 
Wij willen graag deelnemen aan de spooktocht op 29 November 2008. 
 
Naam: 
 
Woonplaats: 
 
Aantal personen: 
 
Telefoonnummer: 
 
Voorkeur vertrektijd:  Tussen 20:00 en 21:00      Tussen 21:00 en 22:00      Tus-
sen 22:00 en 23:00   (a.u.b. omcirkelen) 
 
(Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw voorkeur, maar bij grote drukte kan 
uw vertrektijd veranderen. U wordt hierover dan minstens 1 dag van tevoren inge-
licht) 
 
Deze antwoordstrook voor 22 November inleveren bij Geja Smid, Kampweg 9 
Zeerijp. 
 
 
 

 sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp 

 
75-jarig Jubileum VV Stedum 
 
Volgend jaar wordt een bijzonder jaar voor de voetbalvereniging. Op 18 oktober 
2009 bestaat de club namelijk dan 75 jaar! Uiteraard willen we als vereniging dit 
niet onopgemerkt voorbij laten gaan.  
 
We willen verschillende activiteiten organiseren om het jubileum te vieren. Inmid-
dels zijn de voorbereidingen in volle gang. De Jubileumcommissie is al hard aan 
het werk met de voorbereidingen  om allerlei activiteiten te laten plaatsvinden.  
 
Op dit moment wordt de Grote Clubactie gehouden, deze komt volledig ten goede 
aan het Jubileum! Hoe meer loten verkocht hoe meer… Dus we rekenen er op dat 
er veel loten worden gekocht! 
 
Het is de bedoeling/idee dat we een heuse Jubileumkrant gaan uitbrengen. Voorts 
zal er een feestweekend worden georganiseerd in het weekend van 17 oktober, 
met op de vrijdag een receptie, na de receptie is er een feestavond vanaf 20.00 
uur voor jong en oud. Gratis toegankelijk. Er zal een band optreden. Op zaterdag 
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17 oktober zullen er allerlei activiteiten op en rond het veld worden georganiseerd, 
zoals een reüniewedstrijd tussen oud Stedum en het huidige eerste elftal. Er 
wordt een grote feesttent naast het veld geplaatst. 
 
De jubileumcommissie is druk bezig om een mini-piratenfestival met een vleugje 
top100-avond te organiseren. Welke artiesten er precies komen is nog niet hele-
maal bekend. Wel komt een oude bekende naar Stedum, namelijk de Belgische 
band LA VITA. Deze band heeft ongeveer 10 jaar geleden ook in de feestweek 
opgetreden en dat was een gigantisch succes. U weet misschien nog wel de band 
met de vele verkleedpartijen. 
  
De jubileumcommissie hoopt op de ledenvergadering van 17 november as meer 
informatie te kunnen geven welke artiesten naar Stedum komen en wat de kaar-
ten voor de feestavond precies gaan kosten.  
Een goede reden om de ledenvergadering te gaan bezoeken!! Ook zal er regel-
matig wat in de Stedumer worden vermeld. 
 
Kaartenverkoop 
Alle (oud) leden en donateurs kunnen in januari en februari 2009 zeer voordelig 
kaarten kopen, namelijk € 10,00 korting op de normale toegangsprijs. Ook alle in-
woners van Stedum krijgen de mogelijkheid om alvast kaarten te kopen. Het wordt 
namelijk een feest die voor iedereen (ook niet-Stedumers) toegankelijk is. Voor 
degenen die geen lid zijn maar wel in Stedum wonen en ook naar de feestavond 
willen betalen € 5,00 minder op de normale toegangsprijs. 
  

 

Vanaf maart 2009 kan iedereen in de voorverkoop een kaart kopen. 
De korting is dan voor iedereen € 2,50 op de normale toegangsprijs. Dus ook le-
den en donateurs hebben dan geen extra korting meer. 
Op de feestavond zelf betaalt iedereen de maximale prijs en dit zal ongeveer € 
25,00 zijn. Wees er dus snel bij om kaarten te kopen, want vol=vol. 
 
Reünie 
De jubileumcommissie is op zoek naar de namen en adressen van oud-leden. Ie-
dereen die zich aanmeldt betaalt € 10,00 alleen voor de reünie en als men ook de 
feestavond wil bezoeken € 25,00 Men krijgt hiervoor een warm- en koud buffet, 
koffie/thee met koek. De consumpties zijn voor eigen rekening. 
  
Iedere (oud) lid van de vv Stedum kan zich hiervoor aanmelden bij één van de 
commissieleden.  
 
Verder is de jubileumcommissie drukdoende om betaald voetbalorganisatie in de 
voorbereiding tegen Stedum te laten spelen en om een jeugdclinic door FC Gro-
ningen te laten geven.  
 
De Jubileumcommissie bestaat uit Kees Mulder, Lucia Roorda, Johann Veen, 
Boelie de Sturler en Pieter Hovius. We zoeken nog mensen die met allerlei activi-
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teiten mee willen helpen, bijvoorbeeld voor het organiseren van de reünie op za-
terdag 17 oktober. Als je belangstelling hebt meld je dan aan bij 1 van deze men-
sen. We kunnen alle hulp goed gebruiken!!  
 
Jubileumcommissie v.v. Stedum 
 

Hengelclub “Ons Genoegen” 
 

De hengelwedstrijden voor de jeugd van 13 en 20 juni 
 

De derde hengelwedstrijd voor de jeugd, van dit jaar, werd gehouden op vrijdag 
13 juni. Om half zeven werd er gestart. Veertien jonge vissers deden aan deze 
wedstrijd mee. Wij hadden er zelfs een beetje zon bij. Om ongeveer half zes had 
het nog stevig geregend, nu was het droog. 
Er werd over het algemeen bijzonder goed gevangen. Verschillende deelnemers 
haalden op hetzelfde moment een visje uit de gracht. Het gevolg was dat de vis-
opmeters handen te kort hadden. Gelukkig kwam er spontaan een goede visop-
meter bij: Wesley Hofstra. Ja, dat was mooi, want Wesley heeft ons uitstekend 
geholpen! 
Foto’s werden er gemaakt door Menne Tillema. Op Stedum.com kunt u die zien. 
Visopmeters waren Tjeerd Burgstra, Wolter van Zanten, Wesley Hofstra, Dries 
Ameling en zijn vader. 
Opvallend was weer de grote inzet van de drie broers Bouwes, echte goede vis-
sers! John Bouwes ving op deze avond maar liefst 165 cm. De topper van de 
avond was Irene Tillema met 135 cm! 
 
John Bouwes werd deze avond in groep één, tweede en Irene Tillema eerste! 
Derde in hun groep was… ja, ik zei het al, niemand minder dan Tim Bouwes met 
147 cm! Geweldig goed gedaan! Daan Bouwes ving een beetje minder, maar 
vangt een andere keer wel een paar vissen meer, denk ik. 
Topper André van Heerde haalde een karpertje boven water van…. 20 cm. 
Jammer dat de broers Kalisvaart met hun snoeren in de knoop zaten, want dat 
kostte de jongens tijd. Sjoerd Kalisvaart kreeg later zelfs nog meer pech, maar 
met een nieuwe haak en nieuw lood kon hij weer verder vissen. 
Jasper Tillema ving een vis van 21 cm! In groep twee werd Sven Feenstra heel 
knap 1e op deze avond en Jochem Wieringa 2e. Wietse Kalisvaart werd eerste in 
zijn groep! Hij ving 121 cm aan vis en dat is een mooi resultaat! 
Wel viel het op dat sommige kinderen onder het vissen in de hondenpoep trapten. 
Ik vond dat er een beetje veel van dat goedje op het Borgterrein lag. 
Uitslag Jeugdwedstrijd, vrijdag 13 juni 2008 
Groep 1 (6 t/m 8 jaar): 1 Irene Tillema 315 cm. 2 John Bouwes 165 cm. 3 Tim 
Bouwes 147 cm. 4 Wessel Feenstra 99 cm. 5 Iris Kort 0 cm. 
Groep 2 (9 t/m 11 jaar): 1 Sven Feenstra 74 cm. 2 Jochem Wieringa 45 cm. 3 
Jasper Tillema 44 cm (langste vis 21 cm). 4 Sjoerd Kalisvaart 40 cm. 5 Pieter 
Swieringa 39 cm. 6 Daan Bouwes 21 cm. 
Groep 3 (12 t/m 13 jaar): 1 Wietse Kalisvaart 121 cm. 2 André van Heerde 20 cm. 
3 Hielke Exoo 0 cm. 
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Verslag inhaalwedstrijd, 20 juni 2008 
Om prijs te kunnen winnen moeten de kinderen altijd minimaal twee wedstrijden 
meevissen. Om iedere deelnemer voldoende kans te bieden, om aan tenminste 
twee wedstrijden deel te nemen, wordt er ook nog een reserve-wedstrijd gehou-
den. Deze wedstrijd werd gehouden op vrijdag 20 juni. 
Secretaris-penningmeester Tjeerd Burgstra had voorafgaande aan deze wedstrijd 
een lijst samengesteld met achter elke deelnemer de aantal geviste wedstrijden. 
Daaruit opmakende, konden wij een groot aantal deelnemers verwachten. 
Visopmeters waren Kevin Noorbergen, Wolter van Zanten, Dries Ameling en zijn 
vader. De heer Burgstra kon helaas wegens rugklachten niet aanwezig zijn. 
Dat viel op, omdat hij gedurende de afgelopen twintig jaar altijd bij de jeugdvis-
wedstrijden aanwezig was! De vangsten van deze avond waren heel wisselend. 
Uitblinker was John Bouwes met 127 cm! Prima resultaten waren er ook voor 
Jasper Tillema en Youri Keller. Youri zat deze avond twee keer met zijn haak aan 
het riet vast. Hij gaf de moed niet op en wist ondanks pech, toch nog 88 cm aan 
vis te vangen. 
André van Heerde kreeg een dikke kroeskarper aan de haak. Wat de oorzaak 
was, blijft de vraag, maar het snoer brak en de vis was gauw vertrokken…. Het 
voorval werd mij door Dries Ameling verteld, hij zag het gebeuren. Jammer van 
die vis, Adré! 
Ook Kimberly Noorbergen en Jordy Veen hadden weinig geluk, zij vingen geen 
vis. 
Met deze laatste jeugdviswedstrijd van dit seizoen rest ons alleen nog de prijsuit-
reiking. Daarvan ontvangt u binnenkort een verslagje. 
Uitslag reserve-wedstrijd van vrijdag 20 juni 2008 
Groep 1 (6 t/m 8 jaar) 1 John Bouwes 127 cm. 2 Tim Bouwes 35 cm. 3 Jordy 
Veen 0 cm.   
Groep 2 (9 t/m 11 jaar) 1 Jasper Tillema 107 cm. 2 Youri Keller 88 cm. 3 Kimberly 
Noorbergen 0 cm.   
Groep 3 (12 t/m 13 jaar) 1 André van Heerde 0 cm. 
 
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) 
 

 
 
 
 
27 t/m 31 oktober  Stratenvolleybaltoernooi. 
 
28 oktober   Passage, spreker de heer Raangs uit Appingedam, onderwerp: een 

kijkje achter de schermen van de Cavelerie. 
 
31 oktober   De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon in 't Oude Radthuys 

vanaf 20.00 uur. 
 
1 november   De Landelijke Natuurwerkdag in het Steemer bos. 
 
6 november  inspiratiebijeenkomst met landschapsarchitect voor bassisschoolkinderen 

vanaf 15.30 uur tot ongeveer 18.00 uur. 
 
15 november  GPS navigatie/survivaltocht. 
 
18 november Vrouwenraad Stedum: Spelletjes middag Hervormd Centrum  om  14.30 uur 
 
24 november Passage, de heer De Boer uit Appingedam. Onderwerp: Noorwegen en de 

middernachtzon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen opmaak.  
 
De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 28 november. Kopij inleveren 
bij de redactie voor woensdag 19 november. 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,  
Eldert Ameling en Janna Bathoorn. 
Advertenties: Wilco Witteveen: 0596 55 17 81, jvanwijk03@hetnet.nl 
 

 


