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Doorbraak in Haven Plus Plan 
 

 
(foto archief Erik Staal) 

 

De doorbraak in het havenplusplan kwam donderdag 13 juli op de informatiebij-
eenkomst in Moarstee, toen bekend werd dat de gemeente groen licht heeft om 
een stuk grond aan te kopen nabij het station. Daar wordt een plek bestemd voor 
opslag, nodig voor versterking, en ook parkeerplaats voor (uitsluitend) Stedumer 
vrachtwagens of opleggers. Deze zomer gebruikt de gemeente de tijd om alle 
opmerkingen van aanwonenden en transport te verwerken in aangepaste teke-
ning voor het plan daar.  
 

Dit alles geeft ruimte in de haven voor een metamorfose naar een sfeervol dorps-
plein en aantrekkelijke toegang naar sport- en recreatie- en groengebied. 
De kopgroep werkt zoals u weet nauw samen met de gemeente. De gemeente 
neemt immers de kosten voor de basisinfrastructuur voor haar rekening. De kop-
groep zet zich in om ‘de plussen in het plan’ gefinancierd te krijgen. In september 
verwachten we uitsluitsel over alle aangevraagde subsidies.  
 

 

Het gezicht van Stedum 
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een of meerdere Stedumer(s). De 
foto hoort dit keer bij de rubriek 400 woorden waarin Math M. Willems op zoek gaat naar de 
passie van dorpsgenoten. Deze keer Annet Hofman-Mollema (foto: Jan Pitt). 
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Zodra de tekening van het plan bij het station instemming krijgt en alle benodigde 
gelden toegekend zijn, gaat het hele gebied tussen de haven en het Stedumer 
bos op de schop. De tekening voor het plan aan de haven hebben we al eens 
eerder geplaatst maar bij deze nogmaals om uw geheugen op te frissen. 
 

 
Het totaalplan 
 

Het plan voor de haven 
Een korte beschrijving van de belangrijke onderdelen: er komt een kunstwerk als 
eye-catcher op de kop van de haven. Historisch gezien een oude bekende want 
het wordt een plaatstalen trekschuit.  
Deze zal de ingang van de haven markeren en vooral een eye-catcher zijn vanuit 
de Triezenbergstraat gezien. 
 

Er komt een bredere toegankelijke havenkade, toeristische en historische informa-
tieborden, duidelijke ‘routing’ voor fietsers, gezellig klinkertapijt op het plein en 
sfeervolle verlichting aan de kade, recreatieveld met zichtlijn door het groen tus-
sen veld en tennisbaan, de jeu de boules club komt ook richting Moarstee.  
Er komt een grote ‘multifunctionele ruimte’, een nieuw gebouw in de Moarstee-
stijl, zodat de zeecontainers en het noodgebouwtje kunnen worden gesaneerd. De 
huidige en nieuwe verenigingen zijn hiermee qua gebruiksmogelijkheden en op-
slagruimte toegerust voor de toekomst. 
Natuurlijk wordt het gebied waar het noodgebouwtje gesaneerd wordt ook op-
nieuw ingericht. Het hekwerk, staal en stelcon worden vervangen en alles wordt 
meer groen ingericht. Er komt een grondlichaam, een soort dijkje met struiken er-
op als natuurlijke scheiding tussen het Maar en de tennisbaan zodat de wind van 
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Conceptschets van het kunstwerk: plaatstalen trekschuit op de kop van de haven. 
Ongeveer 5 meter lang en 25 a 30 cm dik, door kunstenaar Bertus Hiddink. 
 

die kant wordt tegengehouden als het noodlokaaltje straks weg is. Er komt een 
‘omhulde’ vuurplaats nabij het dijkje, sfeervolle houten fietsenrekken (zoals je 
vaak ziet op de Waddeneilanden), klimdriehoek en evenwichtsbalk om avontuur-
lijk buitenspelen te bevorderen. 
 

Ieders belang 
Er zijn al heel veel vergaderingen, gesprekken en bijeenkomsten geweest om te 
komen waar we nu zijn. Daarvoor is beslist een groot compliment voor alle be-
trokkenen op zijn plaats. Toch zijn er tot nu toe vooral mensen betrokken die een 
bepaald belang hebben. Dat is natuurlijk goed om juist met die partijen tot een 
plan te komen waar we het met z’n allen over eens kunnen zijn. Het is ook nodig 
want het brengt de bereidheid en het doorzettingsvermogen om dit hele traject vol 
te houden en tot een goed einde te brengen.  
Maar wat een beetje onderbelicht dreigt te raken is de mening van de rest van het 
dorp, van u. Wat vindt u er eigenlijk van? Het gaat tenslotte om een dorpsplein, 
een dorpshaven, een gezamenlijk sport-, recreatie- en bosgebied, een investering 
voor het hele dorp, dat reikt verder dan een persoonlijk of verenigingsbelang.  
 

Vriendelijk verzoek 
Misschien woont u niet dicht bij de haven of komt u er maar af en toe, mogelijk 
vindt u het wel belangrijk maar heeft u geen tijd of gelegenheid om mee te doen in 
de planvorming of uitvoering, misschien weten wij het niet, maar heeft u er toch 
wel een mening over. Wat is uw mening over het plan? Dat willen we graag horen, 
liefst ook met een toelichting waarom u dat vindt. Hoe meer reacties hoe beter! 
We doen er zeker iets mee. Om de subsidiegelden te verantwoorden is het zeker 
belangrijk om de mening van zoveel mogelijk dorpsbewoners te horen, te weten 
wat er leeft in het dorp en te horen wat voor u de meerwaarde van dit plan is. Dat  



 5

kan voor iedereen weer anders zijn. Uw mening doet er toe. Vandaar deze oproep 
aan een ieder van u om schriftelijk te reageren. Dat kan middels onderstaande 
vragen te beantwoorden in een brief (en te bezorgen bij Fokko Smit) of uw mening 
in een email schrijven en te sturen naar de kopgroep:  
dorpsbelangen@stedum.com. 
 

1) Op welke manier maakt u zelf (wel eens of regelmatig) gebruik van het haven-
terrein of Moarstee gebied? 
2) Wat vindt u goed, belangrijk of mooi aan de plannen voor de haven? 
3) Waarom vindt u dat? 
 

Heeft u een andere vraag, opmerking of tip? Laat het ons weten 
We zien uit naar uw reactie. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! We houden u 
op de hoogte van de ontwikkelingen in het plan en de uitkomst van deze oproep.  
De kopgroep HPP bestaat uit: Fokko Smit, dorpsbelangen; 
Kaj Reker, Moarstee; Ineke van Zanten, transport; Ronnie Vos, groencommissie; 
Veronique Huisman, scouting; Mariele Mijnlieff, aanwonenden. 
 

Mariele Mijnlieff 
 

 

Fiets em erin! 
 

Ook dit jaar hebben de bestuursleden van GPS STEEM samen met de vrijwilligers 
hun uiterste best gedaan om wederom een spectaculaire zomeractiviteit neer te 
zetten. Tijdens het brain-
stormen komen we al snel 
uit bij een spectaculair on-
derdeel van een ieder be-
kend spel; Ter land, ter zee 
en in de lucht, onderdeel; 
Fiets em erin! Op 15 juli 
2017 om 16.30uur trappen 
de eerste kinderen af om 
zoveel mogelijk meters op 
een 35 meter lange baan af 
te leggen over het water in 
de haven van Stedum, met 
als doel de bel te luiden. 
Dat laatste is moeilijker dan 
gedacht. Esmee Huisman, 
als enige jonge meid, weet 
binnen no time de bel te 
luiden. De meeste andere 
deelnemers raken helaas 
eerder te water. Uiteindelijk 
weet zij ook de 1e prijs te 
halen, Thom Vast de twee-
de en Rob-Jan Douma de derde prijs.  Ook bij de volwassen is het er op of  

Foto's Mirjam Werkman 
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eronder (letterlijk) op Jacco Santing (uiteindelijke winnaar ) en Kevin de Wit na, is 
er niemand die de bel weet te halen. De meeste moeten het na 6 tot 10 meter al 
met een frisse duik doen.  
 

Op de foto's en filmbeelden is goed te zien wat er allemaal gebeurt en hoe het 
publiek op mooie wijze wordt vermaakt. De meeste deelnemers kiezen voor deel-
name op een gewone fiets en de echte helden gaan voor de hobbelfiets, een tan-
dem of een bruidfiets, dat laatste genoemd met veel respect en lef. Op een paar 
kleine incidenten, schaafwonden en blauwe plekken, komen de meeste onge-
schonden uit het water. Wij als organisatie kunnen dan ook terug kijken op een 
geweldige middag/avond met vele dappere deelnemers, een enthousiast publiek, 
fotograven en filmers. Dank aan Hans Thybaut die alles per drone heeft vast ge-
legd en hierbij een mooi weergave geeft van dit spectaculaire evenement. Ook 
danken we de pers en Ste-
dum.com voor foto's en 
filmmateriaal. Ook de 
sponsoren die geld of ma-
terialen beschikbaar heb-
ben gesteld willen we har-
telijk bedanken. Dank aan 
alle vrijwilligers die dit eve-
nement weer tot een groot 
succes maken! In het na-
jaar van 2018 komen we 
terug met wederom een 
fantastische wintereditie! 
 
Tamara Werkman 
GPS STEEM 
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In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze keer Harold van der Laan en Arine Bakker, Vlaspad 5. 
  
Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds eind december 2016.” 
 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
Arine: “Ik ben geboren in Warffum en heb mijn jeugd doorgebracht in Westerwijt-
werd.” 
Harold: “Ik ben geboren in Groningen en heb mijn jeugd doorgebracht in Onder-
dendam.” 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Harold: “Ik ben internationaal vrachtwagenchauffeur.”   
Arine: “Ik ben verkoopmedewerkster bij een bakkerij.” 
 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Arine: “Ik hou van winkelen en puzzelen.” 
Harold: “Ik hou van sleutelen aan auto’s en vrachtauto’s.” 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Harold en Arine: “We vinden Zakynthos erg mooi. Het is een Grieks eiland in de 
Ionische zee.” 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen? 
“In Stedum kwam een huurwoning  beschikbaar.” 
Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Zo ja, hoe? 
“Nog niet, misschien in de toekomst.” 
 

Wat is jullie favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Ste-
dum dit boek of deze film zien? 
“De film ‘Pearl Harbor’. Het is een Amerikaans romantische oorlogsfilm uit 2001 
en geregisseerd door Michael Bay. De film verhaalt van de Japanse aanval op 
Pearl Harbor in 1941.” Wij vinden het een indrukwekkende film. 
 

Wat vinden jullie naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“We vinden Laan van Nittersum een mooie plek in Stedum.” 
 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Wat vinden jul-
lie van het dorpskrantje ‘de Stedumer’ en waarom?” 
“We vinden het dorpskrantje mooi en informatief en het is nuttig voor nieuwe be-
woners.”  
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen? 
“Wat zouden jullie beslist niet in Stedum willen hebben?” 
 

Afie Nienhuis 
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Betaalbaar wonen 
 

Voor starters is het soms moeilijk om een woning te kunnen kopen. Meestal ligt de 
vraagprijs boven het beschikbare budget. Ook voor ouderen is het vaak moeilijk 
om in hun woningen aanpassingen te doen om daardoor langer in hun eigen huis 
te kunnen blijven wonen. 
 

Nu is de gedachte aan het ontwikkelen van betaalbare woningen niet nieuw. Ook 
de zogenaamde zorg woningen of het levensloop bestendig ontwikkelen van be-
taalbare woning is in volle gang. 
 

Als vervolg op een bedrijfskundige studie aan de TU Twente is een opzet ge-
maakt voor betaalbare woningen in ons dorp en mogelijk ook op andere plaatsen. 
Het gaat dan om een combinatie van zowel zorg als starters woningen. 
Dit plan heb ik in een persoonlijk gesprek voorgelegd aan onze burgemeester, de 
heer Roodenboog. Tijdens dat gesprek kwam naar voren dat er al vaker is gepro-
beerd om dit soort projecten in de gemeente te realiseren. Maar dat het tot op he-
den niet is gelukt.   
In mijn plan was het uitgangspunt dat de gemeente de grond in erfpacht beschik-
baar zou stellen. Daardoor zou de kostprijs van de woningen erg aantrekkelijk ge-
houden kunnen worden. Gelet op de beperkte mogelijkheden van jonge starters. 
 

Na een vervolg gesprek met de wethouder is onderzocht of de gemeente op deze 
manier mee kon werken aan de verdere ontwikkeling van mijn plannen. De ge-
meente ziet echter geen ruimte om via erfpacht mee te kunnen gaan doen aan de 
realisatie van het project. 
Hierdoor zijn de mogelijkheden om via aantrekkelijke betaalbare woningen weer 
jonge mensen naar Stedum te krijgen veel beperkter geworden. En de mogelijk-
heid voor senioren om in Stedum te blijven wonen ook. 
 
Toch willen we de plannen nog niet opgeven.  Ook de gemeente wil mee denken 
hoe het project toch gerealiseerd zou kunnen worden. 
Daarom zouden we als dorpelingen eens na kunnen gaan denken of er behoefte 
is aan dit soort woningen. Voor jongeren een betaalbare starters woning. Voor 
senioren een gerieflijk huis waar zorg op maat gegeven kan worden. 
 

Mocht u belangstelling hebben dan mag u dit kenbaar maken via in-
fo@bouwbedrijfwerkman.nl. Of als u liever anoniem wilt blijven via de redactie van 
de Stedumer. 
 

Bij de ontwikkeling van dit plan zijn meerdere partijen betrokken: 
Gemeente Loppersum; de Rabobank, met een aantrekkelijke hypotheek; Mr. H. 
Huitsing, notaris te Middelstum; Niels Feddema, architect; Hilbrand Huizinga na-
mens Ergospectrum; Jack Werkman, Bouwbedrijf Werkman. 
 

Bellen mag natuurlijk ook: 0596-551881. Wij horen graag van u! 
 

Jack Werkman 
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(foto: Jan Pitt)  
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400 woorden 
 

Op de bühne 
 

Ik fiets voor 400 woorden naar de hoek Molenstraat/Triezenbergstraat, naar Hof-
man. Zij hebben van uit de huiskamer erg fraai uitzicht op de haven. De ruime tuin 
achter - waar  Anjo terwijl ik met Annet Hofman-Mollema praat, sperziebonen uit 
eigen tuin punt en breekt en mij spontaan een portie meegeeft - ken ik al van 
spectaculair locatietoneel uit 2012. Annet en Anjo hebben vier kinderen (Ingrid en 
Albert doen ook aan toneel) en vijf kleinkinderen. 
 

Bij toneel in Stedum denk je meteen aan Annet Hofman. Ze doet alles wel: speel-
de rollen, souffleerde, maakte decors, regisseerde en was twee keer vier jaar 
(2008-2016) voorzitter van ONA. “Op de bühne staan, geef mij maar een rol. Daar 
doe ik het voor. Ja, geweldig! ” zegt Annet stralend blij weg starend ... 
 

“Ik werd in Thesinge besmet door mijn moeder Ietje Mollema-Dering die toneel 
speelde in WWK (Wie Wil Kan)  ”Kins wel mitdoun” zei ze.”  Vanaf 1975 is Annet 
lid van ONA - het letterwoord betekent: Ontspanning Na Arbeid -  hier in Stedum. 
“We spelen kluchten, zo betrek je het dorp er bij. Annet diept de ene na de andere 
herinnering uit haar plakboek op. Ze speelde vele rollen: dienstmeisje, huisvrouw, 
vrouw van de bakker, verpleegkundige, directrice van camping De tuinkabouters. 
“Ja, geweldig! Heerlijk. Eigenlijk is er geen rol die er uit springt.” 
Het spelen zonder souffleur leerden ze van Johan Brokken. Ze leerden iemand 
die zijn tekst kwijt is op te vangen door het verhaal kortstondig zelf vrij aan te pas-
sen om weer bij de juiste tekst uit te komen en verder te spelen. “Een mooi ge-
beuren, toneel ... ”   
 

Heel bijzonder vond ik dat op 5 mei 1990 ONA en ADO (Alles Door Oefening) 
samen  “Vechten voor geluk” op de planken brachten.   
Met Erik Bulthuis, de huidige regisseur, werken ze creatief aan nieuwe kluchten. 
In Alles Kits (2017) speelt Annet in het eerste bedrijf de rol van mevrouw Boven-
dorp en Annets zus Lidy hetzelfde personage in het tweede bedrijf. In het derde 
en laatste bedrijf komen beiden hilarisch tegelijk op;  ieder met een “Harley Da-
vidson”rollator.  
 

 Ze spelen ook veel op locatie. “Ja, dat is zo mooi! Het  geeft zoveel meer moge-
lijkheden. Het podium kun je eindeloos vergroten.” Het 55-jarig jubileum in 2012;  
“Vlinders in het lief” in 2011 bij de tennisbaan; “Camping de Tuinkabouters” in 
2013 bij Bijen op het erf en “Tante Bella’s beautysalon” in 2016 bij Verduyn. Alle-
maal locatiestukken. “Ja, geweldig!”  
En weer staart Annet met sprankelende oogjes in toneelverleden en - verten. 
 

Math M.Willems                    
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Een nieuwe website voor Stichting Historie Stedum 
 

Eind vorig jaar hebben we als bestuur besloten om een nieuwe website voor onze 
stichting te laten bouwen. Mede door het vertrek van Jan-jaap Aué, de bouwer en 
webmaster van onze huidige website. Het leek ons verstandig om een nieuwe 
frisse start te maken met de website en met tevens een nieuwe webmaster name-
lijk Jan Lalkens. 
 

We hebben de opdracht tot het bouwen van de nieuwe site in Stedum kunnen la-
ten. Koop elders niet wat Stedum u biedt! Janna Bathoorn uit de Hoofdstraat, die 
we vooral kennen van de mooie foto,s elke maand in  “de Stedumer” was bereid 
om dit voor ons te doen. Ze vond het een hele leuke opdracht. De afgelopen we-
ken is ze druk bezig geweest, vaak in samenwerking met Jan Lalkens en Kees 
Vriezema, met het vormgeven van onze nieuwe website. De samenwerking ging 
heel efficiënt en samen zijn wij zijn erg trots op het resultaat!  
 

Wij hopen iedereen nu nog duidelijker te kunnen informeren over de historie van 
Stedum en uiteraard enthousiast te maken voor onze stichting. Tevens hebben wij 
nu een shop waarin wij diverse producten te koop aanbieden. 
Een website is nooit af. We gaan ook de komende tijd door met het verversen van 
nieuws en het plaatsen van foto’s op onze beeldbank. 
Bezoek onze website dus regelmatig om op de hoogte te blijven! 
Like ons ook eens op Facebook, dan ben je automatisch en altijd als eerste op de 
hoogte van nieuwtjes. 
 

Op zaterdag 9 september om 09.30 uur gaat de website officieel online in ons 
clubhuis op het adres Stationsweg 29a. Uiteraard mag u daarbij aanwezig zijn.  
Het is tevens de start van de Open Monumentendag 2017. Er worden die dag on-
der andere veel foto’s getoond over de Boeren, Burgers en Buitenlui van Stedum. 
Ook kan men de armenlap en de begraafplaats bezoeken. Ons clubhuis is tot 
16.00 uur geopend. 
U bent allen van harte welkom om te komen kijken. 
 

Jan Lalkens 
 

 

Markt op het schoolplein 
 

Vrijdag 7 juli hebben we genoten van een geslaagde en gezellige markt op het 
schoolplein. Iedereen heeft vreselijk zijn best gedaan om van alles te bakken, ko-
ken, maken om zo te proberen zo veel mogelijk te verkopen. Dat is gelukt. In to-
taal is er voor €1024,- verkocht! Daar kwam nog €50,- sponsorgeld bij van timmer- 
en onderhoudsbedrijf Pilon uit Garrelsweer. Super!  Dat brengt het totaal op 
€1074,- ! Dit is een fantastisch bedrag waar wij heel blij mee zijn. Zoals in eerdere 
berichten aangegeven, reserveren wij dit geld voor de ontwikkeling van een 
prachtig speelplein bij de nieuwe school.   
Iedereen super bedankt!  
 

Martin Pik 
team BS De Klaver 
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Slotconcert “Excelsior” 
 

Zondag 1 oktober 2017 zingt het christelijk gemengd koor “Excelsior” haar laatste 
lied. Aan enthousiasme en plezier in het zingen ontbreekt het de leden niet, maar 
door verhuizing van de dirigent en geen aanwas maar vermindering van leden is 
besloten het koor op te heffen. Het koor bestaat 85 jaar en u begrijpt dat het de 
leden verdriet doet dat aan de wekelijkse repetities en de regelmatige optredens 
een einde komt. Een behoorlijk aantal is 25, 40 en zelfs 50 jaar lid geweest! 
 

In de Boazkerk te Westeremden willen we graag nog éénmaal voor een groot pu-
bliek zingen om dit 85-jarig jubileum te vieren en tevens het bestaan van “Excelsi-
or” op waardige wijze af te sluiten. Het concert begint om 19.30 uur, in de pauze 
een hapje en drankje en het is gratis.  
We hopen op uw komst. 
 

Rita Hoogstrate 
 

 

De landelijke seniorendag in Loppersum 
 

Op woensdag 4 oktober is de landelijke seniorendag in Loppersum. 
De Stuurgroep Ouderen heeft weer een leuk programma voor u samengesteld 
 

Het is in zaal Waardevol Leven, Badweg 20 in Loppersum van 14.00 - ±18.30 met 
een optreden van het muziektrio MagWel.  
 

Programma 
13.30 uur: Inloop 
14.00 uur: Opening door de wethouder en daarna optreden van MagWel. In het 
muzikale optreden is twee keer een pauze ingelast. 
Rond 17.30 uur een (h)eerlijke maaltijd. 
 

Voor het optreden, de koffie en thee met cake en het stamppotbuffet betaald u € 
15. Opgave en betaling voor 24 september. Na betaling ontvangt u een entreebe-
wijs! Opgave bij mevrouw S. Smit 0596 551386. 
 

Hilly Pestoor 
 

 

Collectanten gezocht 
 

Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-
aan-huiscollecte. Hiervoor zijn we op zoek naar collectanten. Kijk op de website 
www.mscollecte.nl voor meer informatie.  
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'Typisch Gronings' koesteren? 
 

Na de bevingen van de 
aarde volgt als we niet uit-
kijken een evenzo vernie-
tigende 
‘verbeteroperatie’. Zo 
raakt Groningen niet al-
leen zijn veiligheid maar 
ook zijn eigen identiteit 
kwijt.  
 

Goffe Jensma, hoogleraar 
Groninger taal en cultuur, 
doet in de nieuwste uitga-
ve van het tijdschrift 
Noorderbreedte een op-
roep aan Groningers om 

te formuleren wat zij vinden dat Groningen tot Groningen maakt. De eigenheid 
van de streek kun je niet van bovenaf opleggen, vindt hij. Noorderbreedte is met 
diverse partners op deze trein gesprongen. U kunt via deze site laten weten wat u 
‘Typisch Gronings’ vindt. 
 

In de maanden augustus 
en september koppelen ze 
ruimtelijke professionals 
aan 
bewoners, om samen een 
wandeling te maken en zo 
een beeld te krijgen over 
wat Groningen beslist niet 
kwijt mag raken in deze 
grote make-over. Wilt u 
meedoen of u aanmelden 
voor een wandeling? Mail 
dan naar  
ineke@noorderbreedte.nl. 
 
Libau (adviesorganisatie 
voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed) heeft in beeld gebracht wat we kwijt 
kunnen raken als de versterking in het aardbevingsgebied voorbij gaat aan het 
hart van Groningen.  
 

Op www.noorderbreedte.nl vindt u een formulier om foto's en verhalen in te sturen 
van wat voor u typisch Gronings is. Noorderbreedte en hun partners in deze actie 
bundelen uw input en kloppen daarmee aan bij bouwers en bestuurders.  
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sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor  

 

Schuttersvereniging Stedum 
 

De Schuttersvereniging Stedum start het nieuwe seizoen 2017-2018 met een 
open avond voor leden en niet leden op donderdag 14 september. Eenieder die 

de schietsport een warm hart toedraagt kan op 
deze avond oefenen met geweer of pistool schie-
ten. De vereniging start ook het nieuwe seizoen 
met ondersteunend schieten. Dit betekent dat 
men gaat schieten met een kleine hulp. Het  ge-
weer gaat in een staander (soort V-vorm) waar je 
dan met een hand op de rug moet gaan schie-
ten. Je moet een balans zien te vinden. Dit heet 
ondersteunend schieten. Eenieder kan zo blijven 
meedoen aan de schietsport. Nieuwe leden zijn 
van harte welkom. De competitie begint op don-
derdag 21 september. Komt allen gezellig naar 
Moarstee op de openoefenavond donderdag 14 
september.  Aanvang  20.00uur. 

 
 

Uitslag schuttersseizoen 2016-2017 
 

Donderdag 20 april was het de laatste avond van de schutters. De vereniging 
sloot het seizoen af met de jaarlijkse leden vergadering prijsuitslag en kroning van 
de schutterskoning en zijn secondanten. 
 

Hoogste Kaart Pistool   Rianne Lofvers met   99 punten 
Hoogste Kaart Geweer Klasse C.  Kees Ausema met 107 punten                                                              
Hoogste Kaart Geweer Klasse B.  Heike Smit met 115 punten  
Hoogste Kaart Geweer Klasse A.  Wim Gremmen met 111 punten  
Hoogste Kaart Geweer Klasse H.  Willem Bruinius met 113 punten 
 

Uitslag Pistool: 
3e prijs, 1971 punten, gemiddelde 78.84  Corné Reker 
2e prijs, 2080 punten, gemiddelde 83.20  Martin van Dijken.  
1e prijs, 2163 punten, gemiddelde   86.52  Rianne Lofvers  
 

Rianne ontvangt de wisselbeker sinds 2009. Dus voor de 8e keer. 
 

Uitslag Geweer: Klasse C: 
3e prijs, 2273 punten, gemiddelde 90.92 Siebrand Dijkema  
2e prijs, 2313 punten, gemiddelde 92.52 Jurjen Schaap 
1e prijs, 2352 punten, gemiddelde 94.08 Jan Weesepoel  
 

Jan ontvangt de wisselbeker en promoveert naar B. Klasse 
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Uitslag Geweer. Klasse B: 
3e prijs, 2542 punten, gemiddelde 101.68  Corné Reker  
2e prijs, 2569 punten, gemiddelde 102,76 Ferry Mars 
1e prijs, 2576 punten,  gemiddelde 103.04 Peter Bijen 
 

Peter ontvangt de wisselbeker en promoveert naar de A Klasse 
 

Uitslag Geweer. Klasse A. 
3e prijs, 2551 punten, gemiddelde 102.04 Wim Gremmen  
2e prijs, 2595 punten, gemiddelde 103.84 Peter Jans  
1e prijs, 2600 punten, gemiddelde 104.00 Rianne Lofvers  
 

Rianne ontvangt de Wisselbeker en blijft in de A Klasse 
 

Uitslag  Klasse H. 
1e prijs, 2706 punten,  gemiddelde 108.24 Willem Bruinius 
 

Willem ontvangt de Wisselbeker en blijft in de H. Klasse 
 

Schutterskoning 2016-2017 is  Willem Bruinius     
1e secondant is    Rianne Lofvers  
2e secondant is    Peter Jans  
3e secondant is    Peter Bijen 
 

 
 

Na het toezingen van het Gronings lied aan de Schutterskoning en zijn secondan-
ten sloot de voorzitter deze avond af met een fotoshoot van alle prijswinnaars en 
wenste eenieder wel thuis. 
 

Coby Nienhuis 
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 
 
 
28 augustus Speelweek: terug naar de Middeleeuwen; 28 t/m 31 augustus 
 

7 september   Informatiepunt in het Hervormd Centrum van 14.00-16.00 uur. 
   Onderwerp: Een vakantieverhaal over Kirgizië vertelt door Trix 
   Leegte en Rien Vis uit Stedum. Iedereen van harte welkom.  
 

14 september Open avond Schuttersvereniging in Moarstee om 20.00uur 
 
 
 

4 oktober   Seniorendag in Loppersum in zaal Waardevol Leven, Badweg 20 
   in Loppersum van 14.00 - 18.30 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt nor-
maal gesproken elke vierde vrijdag van de maand, met uitzondering van december (verschijnt 
eerder i.v.m. de kerstdagen). Kopij moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit 
in juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen opmaak.  
 

De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 22 september. Kopij inleveren 
bij de redactie voor zaterdag 13 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@gmail.com  
Eldert Ameling. Fotografie: Martien Spits-Straatman en Jan Pitt 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 
 


