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Afgelopen zomer zijn er verschillende activiteiten in Stedum geweest. In juli werk-
te Jehova Nissi samen met scoutinggroep de Struners aan een middeleeuws 
feestje. Op pagina 19 en 20 nog meer foto’s van zomeractiviteiten. 
 

Wie gaat er vrijdagavond 4 september mee fietsen? 
 

Om het seizoen van de activiteitencommissie toch nog fietsend af te sluiten is er 
op vrijdagavond 4 september een fietstocht gepland. Om voor donker weer thuis 
te kunnen zijn, vertrekken we tussen 18.00 en 18.30 vanaf café ’t Oude Raed-
thuys. Voor een versnapering onderweg wordt gezorgd. De afstand valt te over-
zien, 15 of 30 kilometer is voor veel mensen te doen. Deze avond is in plaats van 
de aangekondigde gemeentefietstocht, die we naar volgend jaar opschuiven. De 
routes zijn gemaakt door Eilko Wiersema, en de ervaring leert dat je dan altijd wel 
weer op nieuwe mooie plekken komt.  
Deelname is gratis, opgeven is niet nodig. We rekenen op een gezellige avond. 
 

Lies Oldenhof 
Activiteitencommissie van Dorpsbelangen 
 

Het gezicht van Stedum 
Dit keer geen gezicht van Stedum in De Stedumer. Ook het bijbehorende artikel ontbreekt in dit 
nummer. Hoewel… geen gezicht van Stedum? Het zijn wél  Stedumers op de omslag. Uit Ste-
dum, Duitsland. Ze komen namelijk weer. Volgend jaar met Koninginnedag. 
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Experimenteer  
 

Korte cursus beeldende vorming voor volwassenen. Aan de slag in een atelier 
met verschillende materialen en technieken op vier donderdagavonden. Elke keer 
is er een nieuwe vrije opdracht (voorkeuren kunnen worden overlegd) waar het 
draait om het experiment; ervaring is niet nodig. 
Elke veertien dagen vanaf donderdag 17 september, 1, 15 en 29 oktober van 
20.00 – 22.00 uur, € 60,- per persoon (inclusief materiaal).  
Opgave bij beeldend kunstenaar en docent beeldende vorming Miriam Geerts, 
0596 55 19 37; mimstedum@hotmail.com, Hoofdstraat 35. 

 
 

Radio Noord komt naar Stedum 
 

Op zaterdag 17 oktober komt radio Noord een rechtstreekse uitzending verzorgen 
vanuit Stedum. Plaats van handeling - zo is het de bedoeling – de kantine van de 
vv Stedum. Het populaire programma Noorderrondrit wordt vanaf 10.00 – 12.00 
uur gepresenteerd door Derk Bosscher en Marcel Nieuwenweg.  
De jubileumcommissie heeft de opdracht gekregen om minimaal 10 mensen te 
zoeken die iets kunnen vertellen over Stedum in het algemeen en over de voet-
balvereniging in het bijzonder.U kunt misschien wel een telefoontje verwachten 
om aan het programma mee te doen. 
 

Ook zullen  een tweetal teams tegen elkaar strijden tijdens het hahaha-spelletje. 
Voor het spel dat we elke zaterdag spelen, hebben we van twee verenigingen of 
clubs 3 kandidaten per vereniging nodig. Deze kandidaten staan los van de gas-
ten waar we in het programma mee praten! Deze 6 kandidaten nemen het op de 
volgende 3 onderdelen tegen elkaar op: 
 

Handig Twee kandidaten maken tijdens de uitzending een voorwerp (vogelhuisje, 
krukje, caravan of iets dergelijks). Wij zorgen voor materiaal en gereedschap.  
                  
Hassens Twee kandidaten beantwoorden algemene kennisvragen die betrekking 
hebben op de provincie Groningen 
 

Halfmaale Twee kandidaten vertellen een (beschaafde!) mop. De deskundige jury 
bepaalt welke bijdrage het leukst was; grove en discriminerende uitlatingen zijn in 
dit verband uiteraard niet toegestaan. 
De jubileumcommissie heeft inmiddels de mensen hiervoor benaderd. Welke? 
Komt dat zien op zaterdag 17 oktober.  
 

Gehaktballentest 
Wekelijks doet het hele Radio Noordteam de ‘Noordelijke Gehaktballen Test’. 
Daartoe rekent het team van Radio Noord na afloop van de uitzending op onge-
veer 7 gehaktballen; de resultaten worden in de week daarop bekendgemaakt en 
de bal van de vv Stedum dingt mee naar de eretitel " De Noorderrondrit Bal 2009".  
Ook zullen er één of meerdere artiesten tijdens de uitzending optreden. De toe-
gang is gratis. 
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Cursus Kunstenmaker 
 

Voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. In de cursus Kunstenmaker ga je aan de 
slag met onder andere verf, papier, linoleum, stof, klei, hout. Je gaat fantaseren 
en experimenteren, als het even kan ook buiten aan de slag en (samen)werken 
aan korte opdrachten.  
9 lessen op maandag om de week van 16.00-17.30 uur met ingang van 7 sep-
tember 2009; deelname: € 55,- (inclusief materiaal). 
Zin om mee te doen? Geef je op bij beeldend kunstenaar en docent beeldende 
vorming Miriam Geerts Hoofdstraat 35 Stedum 551937/mimstedum@hotmail.com 
 
 

 
Spannende pompoen- en 
zonnebloemwedstrijd! 
 

Op 3 oktober 2009 om 15.30 in café ’t 
Oude Raedthuys wordt bekendge-
maakt wie de dikste pompoen en de 
grootste zonnebloem heeft gekweekt in 
Stedum. Alle deelnemers zijn welkom. 
Pompoenen moet je meebrengen, 
zonnebloemen zijn dan al opgemeten. 
Het zaad hiervoor is eind april rondge-
deeld door Martin Zijlema van de Acti-
viteitencommissie van Dorpsbelangen.  
 

Er waren 50 deelnemers, maar niet bij 
iedereen is het zaad in vruchtbare aar-
de gevallen. Bij de zonnebloemen zijn 
ook meerkoppige monsters aangetrof-
fen, bijvoorbeeld bij Jeroen Bodde aan 
de Hilmaarweg, tot zelfs zeven bloe-
men aan één stengel. Daarmee kun je 
overigens wel net zo goed de prijs win-

nen (wat niet wil zeggen dat Jeroen de prijs al heeft), want het gaat om de lengte. 
En ook al is het wel gepoot, dan waren er altijd nog slakken die roet in het eten 
konden gooien. Sommige kwekers hebben echter ieder jaar resultaat, en de 
vleesprijzen van slager Siegers uit Middelstum komen tot frustratie van sommigen 
wel vaak bij dezelfde mensen (ook kinderen!) terecht.  
 

Bij de tussentijdse meting op zaterdag 15 augustus bleek echter dat er ook weer 
nieuwe succesvolle kwekers zijn. De prijswinnaars van eerdere jaren zijn ook nu 
weer goed bezig, maar ook anderen blijken groene vingers te hebben. Of was het 
gewoon geluk? Iets later poten lijkt dit jaar ook goed te werken, want dan zet de 
bloei ook later in en groeit alles nog gewoon een poosje door. Men weet van el-
kaar vaak ook wel hoe de vlag erbij hangt, de zonnebloem in dit geval, want 
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sommige kwekers (ook jeugdigen) hebben echt al een naam in het dorp. Als we 
bij de een aan het meten zijn wordt al geïnformeerd naar de resultaten van som-
mige anderen. En er zijn mensen die daar rechtstreeks op uitkijken (zonnebloe-
men steken wel boven de schuttingen uit). Dat doen ze dan ook regelmatig met 
enige berusting of juist met plezier, afhankelijk van hoe goed het bij henzelf gaat. 
Succesvolle kwekers besteden in ieder geval veel aandacht aan het gewas. Re-
gelmatig water geven, steuntjes plaatsen, slakken bestrijden. Tips van dit jaar: 
aluminiumfolie om de stelen (tegen aanvreten van slakken en vervolgens wes-
pen), poten tussen sterk ruikende kruiden, en natuurlijk nog steeds kippenmest. 
 

De pompoenen lopen in groei sterk uiteen, maar de prijswinnaars zullen ook dit 
jaar zeker in de twintig kilo uitkomen. 
 

Begin september komen Martin Zijlema en Lies Oldenhof langs voor de definitieve 
meting. We hopen natuurlijk veel mensen op 3 oktober in het café te zien, dan kun 
je ook gelijk je voordeel doen voor volgend jaar, met de tips die dan vast ook uit-
gewisseld worden. 
 

Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 

 

Een gezamenlijk Oranjefeestje 
 
Op 30 april 2010 verwachten we een 
delegatie Duitse Stedumers in ons 
dorp. Dit stond al een poosje op het 
programma, maar gezien alle eigen 
drukte (Kunstspoor, speelweek, voet-
balfeest) lukte dat dit jaar nog niet. De 
combinatie met Delfsail is destijds wel 
geopperd, maar dat viel nu erg dicht 
tegen de vakantie aan. Daarom is het 
bezoek verschoven naar 2010. De 
combinatie met de activiteiten op 30 
april is een bewuste keuze, die nog 
verder uitgewerkt moet worden. 

Waarschijnlijk betreft het alleen de vrijdagavond, omdat de gasten normaal ge-
sproken tegen de avond worden verwacht. Zij hebben er dan een reis van 350 km 
op zitten, want Stedum-Beekum ligt in de buurt van Hannover, niet zover van de 
Harz. Het is een mooie glooiende omgeving, met aardige gastvrije mensen. 
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Al tientallen jaren is er een uitwisseling eens in de paar jaar met het Duitse dorp 
Stedum. Dat is ver hiervandaan, en lag vroeger niet zover van de Oostduitse 
grens, maar ook weer met ons vergelijkbaar. Platteland, een klein dorp en een 
gemeenschap die ook onder druk staat. Geen winkel meer, een gezamenlijke 
brandweer en voorzieningen die onder druk staan. Maar dat is niet de reden dat 
we elkaar treffen. Eigenlijk is het vooral gezelligheid en plezier hebben in gastvrij-
heid. Wat je over de vloer krijgt weet je niet (tenzij er al relaties met Duitse gasten 
liggen natuurlijk), maar het levert vaak leuke contacten op. Een aantal Stedumers 
kent elkaar al van jongs af aan en leefde met elkaar mee, ook met feesten en par-
tijen. Voor het oefenen van je Duits is het natuurlijk altijd goed om zo’n uitwisse-
ling mee te maken. Met eerdere uitwisselingen waren er zo’n 70 gasten, van alle 
leeftijden, ook jongeren. Onderdak werd gevonden bij de Groninger Stedumers en 
er is door jeugd gekampeerd bij de sporthal. Dat was in september 2004. In okto-
ber 2006 zijn we als Groninger Stedumers naar Duitsland geweest, en hebben 
daar toen een heel gezellig weekend gehad, met Beierse feestavond (aangevuld 
met een optreden waarin het Steemer volkslaid is gezongen), spelletjes en een 
schiettoernooi in een boerenschuur. Groots was ook het Kaffee und Kuchentreffen 
in een andere boerenschuur. Daarin zijn de Duitsers niet te overtreffen. Natuurlijk 
was er ook regelmatig bier en worst. Zo heeft ieder zijn herinneringen. 

 
De contacten met Stedum-Beekum 
verlopen langs verschillende kanalen, 
waarbij onder andere de brandweer, 
de voetbalclub, Jehova Nissi en de 
schietclub al een of meer keren be-
trokken zijn. Op stedum.com vind je 
de link met de jongerenclub daar. De-
ze keer is er een relatie gelegd met de 
Oranjevereniging, hoewel die op zijn 
Duits natuurlijk niet bestaat. Wat er 
precies aan gasten komt en wat we 
gaan doen staat natuurlijk nog niet 

vast. Dat hangt ook af van het aantal gastgezinnen hier en van de mensen en 
verenigingen die zich voor de organisatie hiervan willen inzetten. De eerdere erva-
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ringen zijn erg positief, en we hopen ook dit keer op een gezellig en succesvol 
evenement. Dat Stedum daarin wat voor elkaar kan krijgen is bekend.  
 
Dat kunnen de Duitse Stedumers overigens ook. De schietclub heeft al eens 
meegemaakt hoe een Schutterskoning in Duitsland wordt gehuldigd. Daar kent 
men een driedaags Schützenfest, met kermis, gezamenlijk eten in de feesttent en 
stijldansen op de muziek van een fanfareorkest. Hoe we het hier aanpakken moet 
nog worden bepaald. Eén ding is zeker, de daar genoten Duitse gastvrijheid is 
moeilijk te overtreffen. Toch hebben we ons in september 2004 ook uitstekend 
gepresenteerd, met een feestavond in de sporthal, een optreden van beide orkes-
ten op de tribune, een optocht door het dorp met beide korpsen en gezamenlijke 
toost op het borgterrein, een kerkdienst en een heel gezellige afscheidslunch op 
zondag.  
 
Voor de aftrap van dit evenement wordt er rond 1 oktober een avond georgani-
seerd, waar ook foto’s van eerdere bezoeken zullen worden getoond. Ook de 
Stedumer verenigingen wordt hierbij alvast gevraagd of ze ideeën hebben. Lijkt 
het je leuk dit evenement van nabij mee te maken, dan kun je dat alvast aangeven 
bij lies.oldenhof@perivert.nl,  (0596) 55 19 62. Uiteraard zijn de activiteiten in dit 
weekend voor iedereen toegankelijk, het gaat tenslotte om dorpscontact met onze 
Duitse naamgenoten.  
 
Lies Oldenhof  
 

 

Collectieve vrijwilligersverzekering 
 

Alle vrijwilligers in de gemeente Loppersum worden per januari 2009 collectief 
verzekerd via de gemeente. Uit onderzoek van de Vereniging Nederlandse ge-
meenten blijkt dat niet alle vrijwilligers goed verzekerd zijn. Het Rijk heeft om die 
reden geld beschikbaar gesteld om een collectief verzekeringspakket voor vrijwil-
ligers af te sluiten. Iedereen die zich in de gemeente Loppersum inzet als vrijwilli-
ger voor een vereniging of instelling komt in aanmerking voor de verzekering. Ook 
wanneer het gaat om eenmalige activiteiten of bijvoorbeeld kerkelijk werk en 
buurtactiviteit is men gedekt. Naast een aansprakelijkheidsverzekering worden 
ook blijvende invaliditeit en geneeskundige kosten (voor zover niet gedekt door de 
eigen ziektekostenverzekering) verzekerd. Daarnaast is voorzien in een aanspra-
kelijkheidsverzekering voor de vrijwilligersorganisatie en een verzekering voor be-
stuur, verkeer en rechtsbijstand. 
Vrijwilligers hoeven zich niet aan te melden voor de verzekering. Wanneer schade 
ontstaat kan men een formulier afhalen bij het gemeentehuis of  downloaden van 
de site van de gemeente waar alle informatie op staat hoe te handelen na een 
opgelopen schade. 
 

Peter Slager 
 



 8 

Vrijwilligers gezocht onderhoudswerk begraafplaats 
 

De oud Stedumer Pip de Vries-Slager uit Bedum is al een aantal jaren actief op 
de begraafplaats in Stedum. Ze onderhoudt meerdere graven, onder andere van 
haar ouders, maar ook van andere verwanten. In Loppersum wordt door een 
groep vrijwilligers onder leiding van Landschapsbeheer op dit moment gewerkt 
aan het onderhoud van de Lopster begraafplaats. Dat leek haar ook een goed 
idee in Stedum.  
 

De singel rondom de begraafplaats is sinds Kunstspoor weer begaanbaar, en 
moet om begaanbaar te blijven ook worden onderhouden. Dat soort onderhoud 
staat in de gemeente Loppersum al langer onder druk en zal met de bezuinigin-
gen in het vooruitzicht zeker niet vaker plaatsvinden. Juist de uitzichten op Ste-
dum en omgeving zijn vanuit deze bosrand heel mooi.  
 

Een mogelijkheid zou kunnen zijn om als onderhoudsgroep Loppersum een keer-
tje te bezoeken, of Landschapsbeheer om voorlichting te vragen. Er kan dan uit-
leg worden gegeven en er kunnen afspraken worden gemaakt over de werk-
zaamheden die zowel gezamenlijk als op eigen initiatief uitgevoerd kunnen wor-
den. Het moment waarop je aan het werk wilt, zou vrij moeten zijn, juist omdat het 
een begraafplaats is. Wie belangstelling heeft om al dan niet in groepsverband 
onderhoudswerk te doen kan zich melden bij Pip de Vries, 050 3093974, pipen-
sip@hotmail.com of lies.oldenhof@perivert.nl. Het gaat eerst om het inventarise-
ren van de belangstelling voor dit initiatief. 
 

Lies Oldenhof 
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Zomeractiviteiten 2009 
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Uit de raad 
 

In de zomer is er voor de raad niet veel te doen. Toch hebben we wel extra ver-
gaderd met de fractie, want met de vooruitzichten op de saneringsbegroting moet 
er wel huiswerk worden gedaan. Als raadslid kun je ook met ideeën komen. In 
september nemen we de eerste besluiten, op hoofdlijnen. Dan stellen we vast 
hoeveel er in principe op bijvoorbeeld onderwijshuisvesting of groen moet worden 
bezuinigd.  
 

Hoe wordt de bezuiniging op hoofdlijnen bepaald? 
De basis daarvoor is de vergelijking met wat andere gemeenten uitgeven. Deze 
gemeenten dienen als voorbeeld omdat ze ook bestaan uit een plattelandsomge-
ving en veel kleine kernen. Als in september bepaald is wat er per begrotingson-
derdeel moet worden bezuinigd, moet er een definitieve uitwerking worden ge-
maakt. Dan gaat het over zwembaden en sportvelden, de bibliobus en/of de bi-
bliotheek, maar ook over urenbesteding van ambtenaren. Insprekers en vereni-
gingen worden ruim van te voren geïnformeerd en kunnen zelf ook met ideeën 
komen.  
 

Franse toestanden 
Deze zomer was ik in de gelegenheid een bijeenkomst van een Franse gemeen-
teraad te bezoeken. Dat gaat dan per dorp of per stad. In dit geval een dorp van 
400 inwoners, met een raad van dertien leden. Een burgemeester, geen wethou-
ders. Er zaten 20 mensen in de zaal, want er was onrust over de verkoop van een 
gemeentelijk(!) winkelpand aan de huidige winkeldame. Het winkelpand was eerst 
met Europees geld (o.a. Leader) opgeknapt. Nu was er een groep die vond dat 
het daarom in bezit van de gemeente moest blijven. Men dacht daarmee het be-
houd van de winkel te kunnen garanderen. Maar dit deel van het publiek haalde 
de boodschappen niet daar, en dat is toch de belangrijkste factor in het behoud 
van een winkel. Ik kwam er deze zomer regelmatig, want het is op 2 km afstand 
van het vakantieverblijf, en met een gebroken elleboog was dat een prima loopaf-
stand. 
 

Orde in de zaal 
Het publiek hield zich in deze vergadering niet zo rustig. Het bemoeide zich flink 
met de discussie van de raad zelf, die met 11 man (2 afwezig) om een ovale tafel 
zat. Geen koffie of thee, en doorzichtig plastic over de mooie houten tafel, om de-
ze een beetje netjes te houden. Een dame uit het publiek vleide zich theatraal te-
gen een betonnen steunpilaar en ging in heel mooi Frans heel lelijke dingen zeg-
gen, de vader van de burgemeester werd er zelfs bijgehaald. De luidruchtige 
mensen bleken deel uit te maken van de groep die de vorige verkiezingen had 
verloren, en de dame in kwestie zou de nieuwe burgemeester willen worden. Het 
leek er sterk op dat ze nog last van onverwekte gevoelens had. In Frankrijk is er 
van te voren al een coalitie gevormd (of twee), en stem je op de kandidaten van 
een equipe, niet op een persoon van een partij. Daarmee zit er een ploeg die ge-
zamenlijk moet beslissen over de problemen van wegenonderhoud, het aanbe-
steden van het achterstallige verfwerk in de school en het subsidiëren van de (bio-
logische) schoolmaaltijden. Het agendapunt eindigt steevast met de vraag: wie is 



 12 

voor, wie is tegen en wie blanco. Met de hand in de lucht bij de goede vraag is 
duidelijk wat er door wie wordt besloten. Lang praten doet men niet, maar deze 
keer werd de duur van het agendapunt vooral door het publiek bepaald. 

 

Taisez-vous of houdt u zich stil 
De burgemeester vond het te gek 
worden, en zei: zwijg of ik moet je 
verwijderen. Uiteindelijk werd het 
weer rustig, ook doordat er enkele 
mensen in het publiek op de regels 
wezen. Het was veel informeler dan 
bij ons. Uiteindelijk werd besloten dat 
het winkelpand mocht worden ver-
kocht. Na afloop van de vergadering 
mocht het publiek zijn mening geven. 
Daar werd uitgebreid gebruik van ge-
maakt. Wel goed om iedereen weer 
rustig naar huis te laten gaan. De raad 
zelf had een nazit, met champagne, 
bij een van de leden thuis. Omdat ik 
een lift aangeboden had gekregen 
van een van de nazitters was ik van-
zelfsprekend ook welkom. Men wilde 
natuurlijk ook weten wat ik ervan 
vond. Toen bleken de gevoelens over 
het verloop en het gedrag van de 
deelnemers aan de discussie heel 

herkenbaar en goed te delen. Zoals het becommentariëren van de deelnemers 
aan de discussie verliep, dat kon zo in Nederland zijn. Uiteindelijk zijn we allemaal 
individuen die graag een ander op zijn gedrag beoordelen. Maar een nazit met 
champagne was wel uniek. Toch denk ik dat ze dat rustig na elke raadsvergade-
ring doen. Helaas kan ik u daarover niet met zekerheid informeren. 
 

Lies Oldenhof 
 
 
 

Concert Jehova Nissi en Chr. Vocaal Ensemble  
  
Op zaterdagavond  7 november vindt er een gezamenlijk concert plaats van Je-
hova Nissi en het Christelijk Vocaal Ensemble. Het is een jubileumconcert. Voor 
'Vocaal' is dit het 25-jarig jubileum, voor Jehova Nissi het 90-jarige. Houdt u de 
datum vast vrij.  
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Jubileumtentoonstelling in De Boekwerkplaats 
 
De Boekwerkplaats én Boekbindate-
lier Wim Gremmen zetten in septem-
ber de deuren wagenwijd open. Be-
langstellenden kunnen een kijkje ko-
men nemen op zaterdag 12 en zon-
dag 13 september van 12.00 tot 17.00 
uur en een weekje later op zaterdag 
19 en zondag 20 september eveneens 
van 12.00 tot 17.00 uur. 
 
In de Boekwerkplaats worden cursus-
sen en workshops georganiseerd op 
het gebied van handboekbinden. Tij-

dens de open dagen kunnen bezoekers een kijkje komen nemen en het werk van 
cursisten bewonderen.  
Dit jaar staan de open dagen in het teken van het 20-jarig jubileum van Boekbind-
atelier Wim Gremmen. Niet alleen is er een overzicht van het werk van Wim 
Gremmen, maar er is ook aandacht voor de bijzondere projecten die in het kader 
van het jubileum zijn uitgevoerd en er is een tentoonstelling met prenten van Eg-
bert Pikkemaat. 
 
Wim Gremmen heeft speciaal voor zijn jubileum keramist Wim de Boer uitgeno-
digd om samen een bijzonder “boek” te maken. Dat is uiteindelijk de ‘Klaaikloet’ 
geworden; een object met gedichten in de vorm van een vers omgeploegde kluit 
aarde, zoals we die zo fraai zien op het Groninger land. Twaalf dichters – van 
oorsprong Gronings of nu wonend op het Groninger land – hebben zich laten in-
spireren door de Groninger klei - of neen beter, door de ‘Klaaikloet’.  
 
Tijdens de open dagen verschijnt het boek X – kerken in Perspectief. Dit bibliofiele 
boek is in alle opzichten bijzonder, te beginnen de inhoud: het boek bestaat uit 
tien (X) prenten van kunstenaar Egbert Pikkemaat. De Friese dichter Atze van 
Wieren heeft over dezelfde kerken een gedicht geschreven. Peter Breukink (direc-
teur Stichting Oude Groninger Kerken) heeft het voorwoord verzorgd. De prenten 
zijn met de hand gedrukt op handgeschept papier, speciaal voor dit doel gemaakt 
door nonnen uit een Cisterciënzer Klooster. De tekst is handgezet en -gedrukt. 
Voor de boekband is gebruikt gemaakt van een handgemaakt stijfselmarmer van 
Susanna Lemstra. Het boek is uiteraard handgebonden door Wim Gremmen, die 
eveneens de overslagdozen heeft gemaakt die zijn afgewerkt met bijenwas.  
 
De open dagen en de tentoonstelling zijn uiteraard gratis te bezoeken in De 
Boekwerkplaats, Hoofdstraat 45, 9921 PA Stedum. Meer informatie is te vinden 
op www.boekbindatelier.nl en www.boekwerkplaats.nl 
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Nieuw seizoen Schuttersvereniging 
 
De Schuttersvereniging Stedum start het nieuwe seizoen op donderdag 3 sep-
tember om 20.00 uur met een oefenavond. Deze avond staat ook open voor men-
sen die interesse hebben voor de schietsport. Men kan leren schieten met geweer 
of pistool. Er wordt geschoten op vijf schietbanen van 10 meter in de bovenzaal 
van het café ‘t Oude Raedthuys in Stedum.De leden van de Vereniging schieten 
een seizoen van 30 weken vanaf september tot april in competitieverband. 
 

 

Internos stratenvolleybaltoernooi 2009 
 

Ook dit jaar wordt er weer een stratenvolleybaltoernooi georganiseerd, en wel van 
26 oktober t/m 30 oktober. Willen jullie meespelen, geef je dan op bij één van de 
onderstaande adressen. Graag zouden we zien dat er per straat één of meerdere 
teams mee spelen. 
 

Regels 
Een team mag uit  maximaal 10 personen  bestaan. Het in het veld staande team  
moet minimaal 2 dames bevatten, een team met 4 heren en 1 dame wordt niet 
toegestaan en heeft de wedstrijd aldus verloren. Er mogen slechts twee competi-
tiespelers tegelijk spelen. Men mag tijdens het toernooi niet van team wisselen.  
Men mag voor maximaal 1 team uitkomen. Ieder team, dat als eerste staat opge-
steld zorgt voor een teller. Men mag tijdens het toernooi geen spelers toevoegen, 
zorg dus voor voldoende mensen. Kan men niet spelen op een avond, geef dit 
dan door bij de inschrijving, dan houden we hier  rekening mee tijdens de plan-
ning. Bespreek dit tevoren in je team, om latere problemen te voorkomen. Jeugd: 
Een team mag uit maximaal 6 personen bestaan. Er wordt met 4 spelers op een 
klein veld gespeeld. 
 

Inschrijfgeld  
Het inschrijfgeld bedraagt voor deelnemers t/m 15 jaar € 1,50 en voor de overige 
spelers € 2,50  en wordt afgedragen bij het inleveren van het inschrijfformulier. 
 

Wisselbekers inleveren bij inschrijving. Dit toernooi wordt gesponsord door Rabo-
bank Noord-Groningen 
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Inschrijfformulier: 
Naam team: ……………………………………. 
Kontaktpersoon: ……………………………………. 
Adres: ……………………………………. 
Telefoon :……………………………………. 
 

NAAM  DEELNEMER  
1: …………………………………….                                          M/V 
2: ……………………………………..                                         M/V 
3: ……………………………………..                                         M/V 
4: ……………………………………..                                         M/V 
5: ……………………………………..                                         M/V 
6: ……………………………………..                                         M/V 
7: ……………………………………..                                         M/V 
8: ……………………………………..                                         M/V 
9: ……………………………………..                                         M/V 
10: ……………………………………..                                         M/V 
 

Inleveren van de formulieren voor 8 oktober bij: Janet Dijkstra, D. Triezenberg-
straat 5, (55 18 93); Sikko Voorma, Bedumerweg 56,  (55 17 66) Catharina Reker, 
Ypeylaan 9, (55 19 36).  
Vrijwilligers voor de verkoop kunnen zich melden bij Janet, Sikko of Catharina.  
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75 jarige jubileum vv Stedum  
 

In samenwerking met de v.v. Stedum organiseert Moed-catering uit Sellingen op 
16 en 17 oktober een groot feestweekend met bekende artiesten in een grote 
feesttent op het sportpark in Stedum. Kijk voor het programma en de prijzen op 
www.vvstedum.nl. Eind augustus, begin september komt er iemand bij u aan de 
deur (alleen in het dorp) om u in de gelegenheid te stellen om een kaart in de 
voorverkoop te kopen. Telefonisch reserveren is niet mogelijk. Kaarten zijn ook 
online te bestellen via www.vvstedum.nl Zie ook: www.stedum.com 
 

Er is een kleine wijziging in het programma van zaterdagavond, want Starkoo ver-
vangt Frank van Etten die geopereerd wordt aan zijn stembanden. 
 

Jubileum dvd  
Er zal in het kader van het 75 jarige jubileum een DVD uitgebracht worden. In vo-
gelvlucht zal er 75 jaar clubgeschiedenis gepresenteerd worden. Een deel van 
deze geschiedenis is al te zien tijdens de reünie op zaterdagmiddag 17 oktober. 
 

Er zal een groot scherm in de feesttent geplaatst worden om de DVD te kunnen 
laten zien. Ook zullen er nog foto’s en opnames van vrijdag 16 en zaterdag 17 ok-
tober genomen worden en worden toegevoegd aan de DVD. Een mooie collectie 
om in je bezit te hebben. 
Verder zullen er ook veel fanartikelen te bestellen zijn, zoals t-hirts, sweaters, 
muismatten en rugzakjes. 
 

Wij vragen iedereen die naar de reünie wil, zich zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
1 september 2009 schriftelijk op te geven bij Kees Mulder, Vlaspad 1 A 9921 PR  
Stedum, of via e-mail keesmulder50@hotmail.com.  
 

Jubileumkrant 
De jubileumcommissie is druk bezig met de voorbereidingen van het uitbrengen 
van een jubileumkrant. In deze krant zullen wij de vereniging presenteren en het 
volledige programma van het jubileumweekend  wordt vermeld. 
De bedoeling is dat deze krant wordt verspreid in het gebied tussen Nieuwe-
schans en Zoutkamp. Dit is een oplage van bijna 50.000 huishoudens. De krant 
wordt gemaakt door Noordpers uit Uithuizen en wordt verspreid  op maandag 5 
oktober 2009 samen met de Ommelander Courant en op woensdag 7 oktober met 
de Eemslander. Ook de reünisten van buiten het verspreidingsgebied kunnen een 
exemplaar tijdens de reünie krijgen. 
 

 

Nieuwe hoofdsponsoren jeugdafdeling vv stedum 
 

Verheugd kunnen we u meedelen dat de sponsorcommissie van de vv  Stedum er 
in is geslaagd om voor de jeugdafdeling 2 nieuwe hoofdsponsoren te vinden. Met 
ingang van het seizoen 2009-2010 zullen de namen van Univé-verzekeringen en 
Mijn Hypotheek voortaan op de shirts prijken. De overeenkomst heeft een looptijd 
van 5 jaar. De officiële ondertekening van het contract is op zaterdag 17 oktober 
2009. Alle partijen hebben de intentie uitgesproken voor een succesvolle samen-
werking. 
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Hengelclub “Ons Genoegen” 
 
Op woensdagavond 3 juni werd de 
derde wedstrijd van de zomeravond-
competitie gevist. Bij het opstellen van 
het wedstrijdschema had het wedstrijd-
commissielid Gerben Feenstra de vis-
plek voor deze avond bepaald. Er werd 
met zijn allen gevist achter Ten Post in 
het Eemskanaal. Er namen zeven club-
leden aan deze wedstrijd deel. 
 
Terwijl men overal aanneemt dat de 
paling het op dit moment heel moeilijk 
heeft, en zelfs aan het verdwijnen is, 
werden door de vissers van “Ons Ge-
noegen” meer palingen gevangen dan 
maatse witvis… Zo ving Bas Boxem 
vier palingen en Bernhard Hofman had 
er drie aan de haak. En ook Wim 
Boxem ving twee palingen. Maar he-
laas, omdat de paling (of aal) be-
schermd is, werden de alen onmiddel-
lijk weer teruggezet en telden zij niet 
mee voor de wedstrijdpunten.  
 

De enige witvis die maat had werd gevangen door Gerben Feenstra.  
Het was een koude avond en er stond een harde wind. Ook kreeg men nog een 
regenbuitje te verwerken. Al bij al was dit een wedstrijd om snel te vergeten. 
 

Uitslag woensdagavond, 3 juni 2009: 
1e G. Feenstra: 1 vis, 310 gram, 7,2 punten. B. Boxem: 0, 0, 0. W. Boxem: 0, 0, 0. 
B. Hofman: 0, 0, 0. J. J. Kalisvaart: 0, 0, 0. F. Mars: 0, 0, 0. C. Reker: 0, 0, 0. 
 

Een vreemde vondst 
Omwonenden aan het Klokkenpad deden op maandag 10 augustus jongstleden 
een merkwaardige vondst. In de Kerkgracht vonden zij twee nette koffers vol met 
hoofdzakelijk kinderkleding. Ook zat er een kanten kussentje in en een kleed. Van 
de twee paar kinderschoenen was er één paar nog helemaal nieuw. Al jarenlang 
ruimt onze visclub de rommel in en rond het water op, van de grachten in ons 
dorp en de maren rond Stedum. Naast de troep die wij jaarlijks uit het water vis-
sen, waren deze koffers een wel zeer onverwachte vondst.  
 
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) 

 
 
 
 
 
4 sep Fietsavond (15 en 30 km) 18.00 uur in Cafe 't Oude  

Raedthuys 
 
3 okt    Prijsuitreiking zonnebloemen en pompoenen 15.00 uur in 

Cafe 't Oude Raedthuys 
 

7 november  Gezamenlijk concert van Jehova Nissi en het Christelijk 
Vocaal Ensemble. 

 

12, 13 september Jubileumtentoonstelling in De Boekwerkplaats. Belangstel-
lenden kunnen een kijkje komen nemen van 12.00 tot 
17.00 uur. Ook in het weekend erna staan de deuren open. 

 
16, 17 oktober  75 jarige jubileum vv Stedum. En Radio Noord komt naar 

Stedum in de kantine van de vv Stedum. 
 

26 t/m 30 oktober  Internos stratenvolleybaltoernooi 2009 
 
 
 
 

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 25 september. Kopij inleveren 
bij de redactie voor woensdag 16 september. 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 
 

 


