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Oud en nieuw 
 

Dorpsbelangen Stedum nodigen alle Stedumers weer uit om op 1 januari elkaar 
gelukkig Nieuwjaar te wensen in de sporthal aan de Bedumerweg. De sporthal 
gaat om 1.00 uur open en zal tot 5.00 uur duren. DJ Arnold zal weer voor lekkere 
muziek en een goede beat zorgen. De Jongens van Stedum.com zullen de zaal 
van geluid en licht voorzien en de zaal zal weer worden ingericht door vele vrijwil-
ligers. Komt allen om er samen weer iets moois van te maken aan het begin van 
het nieuwe jaar. 
 

Peter Slager 
 

 

Nieuwjaarsconcert op zaterdag 11 januari 2014 
 

Traditiegetrouw organiseert de Activiteitencommissie van Dorpsbelangen Stedum 
een Nieuwjaarsconcert op de tweede zaterdag in januari, samen met het fanfare-
orkest Jehova Nissi. Als je een keer het orkest in deze feestelijke sfeer hebt mee-
gemaakt, wil je dit evenement niet meer missen. Iedere bezoeker is altijd erg te 
spreken over dit evenement, uit in eigen dorp. De activiteitencommissie van 
Dorpsbelangen rekent dan ook op nog meer bezoekers dan in 2013. 
Vanaf 19.30 bent u/ben je welkom in een feestelijk verlicht en versierd Trefpunt/ 
Gereformeerde kerk aan de Bedumerweg. Eerst even rustig aan de koffie met een 
Nieuwjaarsrolletje erbij, bijkletsen en tegen 20.15 begint het concert in de kerk. 
Onder leiding van de nieuwe dirigent Gijs Heusinkveld speelt Jehova Nissi een 
feestelijk programma. Er zal geen pauze zijn. Na afloop van het concert brengen 
we met elkaar een toost uit op het nieuwe jaar, waartoe u een feestelijk drankje 
wordt aangeboden door Dorpsbelangen. 
 

Wat mag u verder verwachten? 
Bij het Nieuwjaarsconcert is de verzorging altijd in goede handen van de familie 
Slager. Ook aan de kinderen wordt gedacht, niet alleen met versnaperingen, maar 
ze mogen ook meehelpen met slagroom spuiten, oberen, en ze kunnen sjoelen. 
Ook de volwassenen blijkt sjoelen nog aan te spreken. Kortom, voor elk wat wils, 
en vrijheid staat voorop. Hoewel er nog veel staat te gebeuren voor het zover is, 
met het Oud en Nieuw feest in de sporthal, kijken we nu al uit naar deze eerste 
genoeglijke avond in 2014. 
 

Lies Oldenhof 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 

 

Het gezicht van Stedum 
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een Stedumer. De keuze is in 
principe volstrekt willekeurig, als het maar een (oud) dorpsgenoot is. Ken je iemand die wel aan 
de rubriek wil meewerken of wil je misschien zelf: meld het de redactie.  
 

Op de foto staat dit keer Bert-Jan Zijlema. (foto: Janna Bathoorn) Deze jonge organist speelt 
tijdens diensten van zowel de hervormde als gereformeerde kerk in ons dorp maar ook daar 
buiten. Zo ook weer tijdens de kerstdagen. Eldert Ameling praat met hem over zijn passie. 
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Chocolademelk noch Festas Natal 
 

Dit jaar schenkt de Activiteitencommissie op Oudejaarsdag geen warme chocola-
demelk in de haven. Als er met vuurwerk wordt gegooid terwijl er kleine kinderen 
rondlopen is de veiligheid niet te garanderen. Die verantwoordelijkheid willen wij 
niet nemen.  
 

Het al aangekondigde Festas Natal gaat ook niet door. Het was dit jaar organisa-
torisch niet rond te krijgen. We overwegen nu iets rondom Pasen te organiseren.  
 

Lies Oldenhof 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 

 

De scholenfusie, een oproep 
 

Een zaak die onze aandacht vraagt is de fusie van de scholen, die momenteel in 
een moeilijke fase zit. Ik wil dan ook alle partijen die hierbij betrokken zijn oproe-
pen om alles in het werk te stellen en misschien wel wat over grenzen heen kij-
kend toch te proberen om tot een overeenstemming te komen, zodat wij ook in de 
toekomst verzekerd zijn van een goede onderwijsvoorziening in ons dorp. 
 

Hommo Smit 
 

 

Zorgzaam Stedum 
 

In de Stedumer van oktober heeft u kunnen lezen wat we willen gaan bereiken 
met het project Zorgzaam Stedum. Een respectabel aantal mensen is momenteel 
bezig het project op poten te zetten. Tot nu toe gaat dat zeer voortvarend. We wil-
len u graag vertelen wat het resultaat is van onze inspanningen. Dat willen we 
doen op maandag 3 februari, ’s avonds, in het Hervormd Centrum. De aanvangs-
tijd wordt bekend gemaakt in de Stedumer van januari. 
 

Op die avond worden twee rapporten gepresenteerd. Het rapport Zorg voor de 
Toekomst en de Dorpsvisie Stedum. Daarna zal Zorgzaam Stedum zich presente-
ren. Als een logisch vervolg op de twee rapporten. 
We hopen dat heel veel Stedumers de avond van de 3e februari noteren in hun 
agenda! In de volgende Stedumer zult u meer lezen over de inhoud van de avond. 
 

Namens alle mensen van Zorgzaam Stedum wens ik u fijne feestdagen! 
  

Karel Zuiderveld 
 

 

Locatie Nieuwjaarsvuur 
 

Dit jaar geen vuur in de haven aan het eind van de middag. De ‘brandplaats’ is nu 
tijdens de jaarwisseling aan de Hilmaarweg. De gemeente richt hier een plek in. 
Op 1 januari van 0.00 – 1.30 uur kan hier dan een vreugdevuur worden gesticht.  
 

Hommo Smit 
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Open Podium Natuur 
 

Voor alle natuurliefhebbers uit Stedum 
en omgeving is er een Open Podium Na-
tuur op vrijdag 7 februari vanaf 20.00 uur 
in het Hervormd Centrum. Iedereen is 
van harte welkom. De bedoeling is om 
kennis en ideeën uit te wisselen die we 
hebben over de natuur in en rondom 
Stedum. Hoe kunnen we er optimaal van 
genieten? Wat weet je te vertellen van de 
natuur in en om Stedum? Welke mooie 
plekken rondom het dorp zijn te bezoe-
ken? Wat zie je als je je hond uitlaat? 

Heb je een leuk idee voor een activiteit in het bos, of ergens anders in de natuur 
in en rond Stedum? Wil je graag horen wat voor ideeën iemand anders heeft? 
Kom dan op 7 februari naar het Open Podium Natuur. 
 

Het Open Podium Natuur wordt georganiseerd door de boscommissie van dorps-
belangen. We willen graag Stedumers samenbrengen die kennis hebben van na-
tuur of die een hobby hebben op het gebied van natuur. Zodat deze kennis ge-
deeld kan worden met anderen. De uitkomsten van de avond worden gebruikt om 
een activiteitenagenda te maken voor 2014. Lijkt het je leuk en ben je van plan om 
langs te komen, laat het ons dan alvast weten via loretteverment@hotmail.com of 
06-49 74 93 59. Dan hebben we een idee op hoeveel mensen we ongeveer kun-
nen rekenen.  
 

Lorette Verment 
 

 

Dorpsbelangen: ledenvergadering, bedankt en wens 
 

Onze najaarsledenvergadering die op 22 november is gehouden mocht zich ver-
heugen in een goede en meelevende opkomst , de omlijstende muziek verzorgd 
door onze dorpsgenoten van Impe en van Esch gaf een ontspannen karakter aan 
de avond en werd dan ook door de aanwezigen op hoge prijs gesteld. 
 

Dat de nieuwe - bijna klaar - woningen al allemaal zijn besproken door nieuwe 
huurders, geeft ook duidelijk aan dat Stedum een dorp is waar men toch graag 
woont. Van de Woningstichting heb ik begrepen dat de ontsluiting van Stedum 
hierbij zeker een rol speelt, dat was ons natuurlijk al langer bekend maar ook de 
sfeer in Stedum zal daar denk ik duidelijk aan bijdragen. 
 

Ook een mooi initiatief is het opzetten van “Zorgzaam Stedum”waarbij het de be-
doeling is om een soort naoberschap op poten te zetten waarbij we elkaar be-
hulpzaam proberen te zijn waar andere hulp moeilijk of helemaal niet voorhanden 
is en daar zullen we in de nabije toekomst zeker meer over horen en van merken. 
 

Wat ook die avond besproken is en duidelijk de mensen heel nadrukkelijk bezig 
houdt is het hele aardgaswinnings gebeuren en alles wat daar mee te maken 
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heeft aan schades zowel zakelijk als moreel. Dit zal ons zeker in de toekomst blij-
ven bezig houden en het is zaak om ons daar zo sterk mogelijk in op te stellen en 
niet over ons heen te laten lopen. 
 

Inmiddels heeft onze huisarts F. Oosterhuis afscheid genomen en door de grote 
belangstelling op zijn afscheidsreceptie is wel duidelijk geworden dat hij in de ruim 
25 jaar die hij hier als huisarts heeft gefunctioneerd veel waardering heeft gehad. 
Als Dorpsbelangen willen wij hem dan ook nogmaals danken voor de manier 
waarop hij zijn praktijk heeft uitgeoefend en wij willen de familie Oosterhuis ook op 
hun verdere levensweg alle goeds toewensen. 
Het is nu dan ook voor het eerst na vele jaren( meer dan 100) dat er geen huisarts 
meer in Stedum woont, maar gelukkig wordt de praktijk voortgezet door dokter Al-
bronda en dokter Booy zodat wij in Stedum toch gewaarborgd zijn van een prima 
Gezondheidszorg. 
In de maand december is het ook weer de maand van licht en geluid, Kerst en 
Jaarwisseling en ik wens u allen daarbij een goede tijd toe en uiteraard een voor-
spoedig en gelukkig 2014. 
 

Onze volgende ledenvergadering hebben we vastgesteld op 25 april. 
 

Hommo Smit 
Dorpsbelangen Stedum 
 

 

Mededeling vanuit de Huisartsenpraktijk Stedum 
 

De huisartspraktijk in Stedum wordt voortgezet door dokter Booij als nevenlocatie 
van zijn praktijk in Loppersum. Naast dokter Booij blijft in zijn praktijk in Lopper-
sum als huisarts dokter Wierenga werkzaam en in Stedum dokter Albronda. Waar 
nodig zullen zij elkaar aanvullen of vervangen. 
 

De praktijkassistenten Ingrid en Christien blijven in Stedum het vertrouwde aan-
spreekpunt. In Loppersum bestaat het assistententeam uit Nelleke, Corine, Dora, 
Esther, Fokje, Jenny, Roelanda, Tineke en Tytia. Zij zullen verder samen werken 
aan goede huisartsenzorg. 
Praktijk en apotheek in Stedum zijn gesloten van 23 – 27 december.  Dokter Booij 
en dokter Wierenga nemen dan waar voor spoedgevallen vanuit de praktijk in 
Loppersum telefoon: (0596) 57 31 13. 
Op 25 en 26 december en 1 januari is net als buitenkantooruren de Doktersdienst 
Groningen bereikbaar op tel. 0900 – 9229. 
 

De openingstijden van de locatie Stedum zijn ongewijzigd. Behalve op donderdag 
is de praktijk de hele week geopend en telefonisch bereikbaar. Op donderdag is 
zoals u gewend bent de assistente ’s morgens aanwezig en tot ± 10 uur telefo-
nisch bereikbaar. Daarna en ’s middags wordt de telefoon doorgeschakeld naar 
de praktijk in Loppersum. 
Het  telefoonnummer in Stedum blijft (0596) 55 13 23. Ook de website en de her-
haalreceptenlijn worden gehandhaafd.  
 

Fré Oosterhuis 
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 Bert-Jan Zijlema, Sien Jensemahörn 
 

Terwijl wij nog in de maand november 
zitten en er hier en daar een boom nog 
volop in het herfstblad zit, zijn onze ge-
dachten alweer gericht op december. 
Persoonlijk lijkt het mij dan ook de bes-
te vraag die ik kan stellen aan Bert-Jan 
Zijlema, de jonge organist waar ik op 
bezoek ben: Waar speel jij de komende 
Kerstdagen? 
 

Wij zitten aan tafel met het zeldzaam 
mooie uitzicht op 'de laan van Nitter-
sum', een betonpad met aan weerszij-
den lindebomen. Bert-Jans moeder, 
Ria Zijlema, heeft thee ingeschonken 
en speculaasjes gepresenteerd. Het is 
nog vroeg in de middag. 
 

Bert-Jan: "Kerstnacht, 24 op 25 de-
cember, ben ik organist in de hervorm-

de kerk van Stedum. Op Eerste Kerstdag ben ik organist in de hervormde kerk 
van Bedum, in de Walfriduskerk. In die kerk heb ik wel vaker orgel gespeeld. 
Wanneer de vaste organist niet kon komen, ben ik wel eens voor hem ingevallen. 
Maar ik val ook in voor andere organisten in andere kerken." Of hij ook op de 
Tweede Kerstdag moet spelen is nu nog niet bekend. Toch is dat best mogelijk. 
En inderdaad, wanneer ik een paar dagen later langskom weet Bert-Jan meer 
over die Tweede Kerstdag. Dan is hij organist in de gereformeerde kerk in Ste-
dum, bij de kinderdienst. 
 

Bert-Jan krijgt nog steeds orgelles. "Iemand van mijn leeftijd kan nog heel veel 
leren," zegt hij zelf daarover. Hij krijgt les van niemand minder dan van Stef Tuin-
stra (Bedum). "Ik krijg één keer in de veertien dagen les van de heer Tuinstra in 
de Nieuwe Kerk in Groningen, achter de Ossenmarkt. Stef Tuinstra is ook organist 
van die kerk." 
Stef Tuinstra is de broer van Luuk Tuinstra uit Stedum. Beide broers hebben een 
geweldige reputatie in de wereld van de muziek. 
 

Bert-Jan vertelt, dat toen hij ongeveer een jaar of tien was, er via een veehouder 
waar zijn vader Martin Zijlema aan het werk was, het eerste orgel bij hen in huis 
kwam. 
"Ik legde al gauw de relatie tussen het orgel thuis en het orgel in de gereformeer-
de kerk van Stedum. In de gereformeerde kerk in Stedum kerk ik met mijn ouders 
en beide broers. In onze kerk hoorde ik klanken waarbij ik dacht: Dat wil ik thuis 
ook eens proberen. Ik bedoel hiermee de klanken uit een bepaald muziekstuk. Die 
spraken mij aan. Maar het was altijd de vraag: Lukt mij dat? Maar vooral: Ik wil dat 
ook proberen." Vooral een muziekstuk waarin het register trompet 8' (voet) te ho-
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ren was, sprak hem bijzonder aan. Dat vond hij prachtig. En dan specifiek wan-
neer dit register te horen was op het orgel van de Gereformeerde kerk, een orgel 
met pijpen dat op dit moment niet meer in gebruik is. 
"In eerste instantie wilde ik geen lessen nemen. Ik dacht toen nog, dat vind ik zelf 
allemaal wel uit. Dat lukt mij wel." Toch veranderde hij van gedachten nadat zijn 
oudste broer Wim orgelles nam bij de heer Jan Weessies in Bedum. "Ik ben met 
Wim mee geweest op een dag dat Wim les had. Daarna besloot ik om ook lessen 
te gaan volgen. Mijn eerste leraar was dan ook de heer Jan Weessies." Wij spre-
ken nu over februari 2010, in wezen nog kort geleden. Maar door de fascinatie die 
Bert-Jan heeft voor het orgel en het orgelspel is hij in zeer korte tijd zover geko-
men, dat hij inmiddels bijna elke zondag als organist in een kerk speelt. 
Natuurlijk wil ik graag weten in welke kerken Bert-Jan tijdens de kerkdiensten or-
gel heeft gespeeld. Bij het opsommen blijkt dit al een aardig rijtje te zijn: in de ge-
reformeerde kerk in Stedum, in de hervormde kerk in Stedum, in de gereformeer-
de kerk in Westeremden, in de hervormde kerk van Bedum, in de hervormde kerk 
van Siddeburen, en in de hervormde kerk van Huizinge. 
 

Terwijl hij thuis ook heel veel orgel speelt en hard studeert, volgt Bert-Jan ook nog 
een opleiding aan het 'Alfa college' in Groningen. Hij zit in het laatste jaar van de 
MBO-opleiding Bouwkunde, niveau 4. Het is een jaar waarin hij en zijn klasgeno-
ten maar liefst twintig weken lang stage moeten lopen. Dat kan bij een bouwbe-
drijf, een ingenieursbureau, een architectenbureau, of een woningbouwvereniging. 
Ik vraag hem, of er enige relatie is tussen het orgel met zijn orgelspel en het vak 
wiskunde. "Als je wilt en goed zoekt," antwoordt Bert-Jan, "is er wel enig verband. 
Alleen al op de orgelpijpen kun je al allerlei berekeningen loslaten. Neem maar de 
grootte, de lengte, de diameter, de tapse voet." 
 

Bert-Jan is geboren in augustus 1994. Op de leeftijd van drie weken kwam hij met 
zijn ouders en met zijn broer Wim aan de Sien Jensemahörn in Stedum wonen. 
Zijn broer Lennart is in Stedum geboren. De drie jongens volgden onderwijs aan 
de Christelijke basisschool 'De Crangeborg' in Stedum. Alle drie de jongens wo-
nen nog thuis bij hun ouders, Martin en Ria Zijlema. 
Omdat ik, ondergetekende, zelf meerdere keren het orgelspel van Bert-Jan ge-
hoord heb op cassettebandjes, met op elke cassettebandje een geluidsopname 
van een complete dienst in de Hervormde kerk te Stedum, leg ik Bert-Jan uit wat 
mij opgevallen is. Zo hoorde ik bijvoorbeeld een schitterend slot van een psalm. 
Om precies te zijn was dat psalm 43. Mijn vraag is: Leer je om achter elke psalm 
en achter elk gezang een dergelijk slot te spelen? Of, improviseer je een slot? 
Bert-Jan: "Ik ben nog heel erg bezig met Bach. Mijn leraar Stef Tuinstra is daar in 
gespecialiseerd. En als leerling ben je al gauw geneigd om te doen, wat je leraar 
ook doet. Ik verdiep mij momenteel in de componist Bach. Vanuit dat onderzoek 
ontdek ik akkoorden. Ik ben geneigd om diezelfde akkoorden te gebruiken. Dit 
ook, omdat onze orgels hier in onze kerken in het Noorden qua karakter heel ge-
schikt zijn om er muziek van Bach op te spelen. Met deze opgedane kennis im-
proviseer ik dan een slot aan een gezang of een psalm. Maar ik beweer beslist 
niet dat ik al volleerd ben!" 
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Trek je andere registers open dan doorgaans gebruikelijk is? Want ik heb wel 
eens hele verrassende dingen in je orgelspel gehoord. Bert-Jan: "Ik lees altijd 
eerst de tekst van de psalmen en gezangen door. Deze teksten zijn een honderd 
procent leidraad voor mij. Bijvoorbeeld in de Lijdenstijd registreer je minder sterk 
dan wanneer het Kerstmis is. Dan hebben wij het over geboorte! Dat is feest en 
jubel je het uit! Van Stef Tuinstra leer ik meer uit het orgel te halen, dan gebruike-
lijk is. Maar wel steeds binnen de traditie van het orgelspel."  
Wanneer Bert-Jan er nog iets dieper op ingaat zegt hij: "Het is de kunst, om op de 
manier zoals ik dat van Stef Tuinstra heb geleerd, het hele jaar door en op ver-
schillende tijden van dat jaar, mijn muziek aan te passen (registraties en muziek-
stukken). Stef Tuinstra leert mij bijvoorbeeld een octaaf hoger, of lager te spelen, 
met hetzelfde register (klankkleur) waardoor er een ander karakter van datzelfde 
register ontstaat. Mijn eerste leraar Jan Weessies... hij leeft niet meer... zei altijd: 
Elke kerkdienst is een concert. Wanneer je een concert geeft, moet je ook het he-
le orgel gebruiken!" 
 

Luistert Bert-Jan ook veel naar orgelmuziek? Naar een cd? Of misschien wel naar 
orgelmuziek op YouTube? Bert-Jan: "Ik houd veel van de Noord-Duitse componis-
ten, zoals Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude en Georg Böhm, dus van 
Barok-muziek (een cultuurperiode van de muziekgeschiedenis). En de uitvoeren-
de organisten die ik inderdaad wel op YouTube opzoek, moeten wel mensen zijn 
met conservatorium. Ik luister naar Sietze de Vries (Niezijl), Hans-André Stamm 
uit Duitsland en naar cd's van Stef Tuinstra." 
Nu, aan het eind van dit gesprek gekomen, wil ik graag zijn orgel bekijken, dat in 
de huiskamer staat. Hier wordt flink op gestudeerd. Ook zijn moeder Ria komt bij 
het orgel staan. Bert-Jan stelt voor dat hij iets voor ons gaat spelen. "Dit elektroni-
sche orgel is een 'Johannus Opus 30'," legt Bert-Jan uit en neemt plaats. Hij legt 
zijn muziekboek goed en kijkt even vluchtig wat er staat. Dan drukt hij sommige 
registerknoppen in en schakelt weer andere knoppen uit. Hij strekt zijn armen, legt 
zijn vingers losjes op de toetsen. Dan begint Bert-Jan Zijlema te spelen. Hij speelt 
van Georg Böhm "Freu dich sehr o meine Seele" partita 11. 
Alles in de kamer vult zich met muziek. 
 

Eldert Ameling        
 

 

Hartelijk bedankt 
 

Als u dit leest heb ik mijn werkzaamheden in Stedum afgesloten. Allereerst harte-
lijk dank voor alle aandacht, vriendelijke woorden en attenties die wij mochten 
ontvangen de afgelopen periode. We laten veel goede herinneringen achter aan 
het dorp Stedum en het Hoogeland en zullen onze periode in Stedum niet verge-
ten. Nogmaals dank voor het vertrouwen. We wensen u een goede toekomst en 
natuurlijk eerst Goede Feestdagen en een Gezond 2014. 
 

Marianne Wassing en Fré Oosterhuis 
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In de kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of min-
der bekende bewoners van het dorp 
voorgesteld. Deze borduurt verder op 
de oude rubriek : Nieuwe bewoner(s). 
Deze keer: Ronnie Vos. Hij woont aan 
de Stationsweg 13. 
 

Sinds wanneer woon je in Stedum?  
Sinds augustus 2013 
 

Waar ben je geboren?  
Ik ben geboren in Losdorp. 
 

Wat  doe je  voor de kost?  
Ik ben beleidsmedewerker flora en 
fauna. 
 

Wat is je favoriete bezigheid?  
Ik houd van klussen, sporten en borre-
len. 
 

Wat is je favoriete vakantiebestem-
ming?  
Zweden. 
 

Wat neem je mee naar een onbe-
woond eiland?  
Een goed mes en een boek. 
 

Wat is de reden dat je in Stedum 
bent komen wonen?  
Goede treinverbinding en een leuk dorp. 
 

Ben je ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe?  
Ja, volleyballen en in de winter op de ijsbaan. 
 

Wat zou je doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint?  
Een monumentale boerderij opknappen. 
 

Wat vind je naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum?  
Ik vind “kleipad” naar Crangeweer mooi. 
 

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige nieuwe bewoners: Wat wens je 
voor Stedum in de komende jaren?  
Dat het een actief en leefbaar dorp blijft. 
 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoners stellen?   
Wat vind je als nieuwkomer kenmerkend aan Stedum? 
 

Afie Nienhuis 
  
 



 10

Debuut van onze nieuwe dirigent 
 

Onze nieuwe dirigent is een jonge, Groningse militair. Dit beeld van Gijs Heusink-
veld vormt zich wellicht als je vluchtig zijn cv - geboorte- en woonplaats, leeftijd en 
werkgever - bekijkt. Maar niet alles is zoals het lijkt. Voor een Groninger heeft Gijs 
een nogal aparte achternaam. En dat kan kloppen, want zijn ouders zijn Achter-
hoekers en ook zelf groeide hij daar op, in het Dinxperlo. En voor eens en altijd: 
de Achterhoek is geen Twente. Uit de laatstgenoemde streek komen Herman Fin-
kers, Ilse de Lange en FC Twente, maar uit de streek daaronder komen minister  
Kamp, Normaal en voetbalclub De Graafschap. En Gijs dus. Al vertrok hij al op 
zijn 17e naar Groningen om daar aan het conservatorium Euphonium (tenortuba) 
te gaan studeren. In 2011 studeerde hij af als klassiek musicus en in mei 2013 
ook als dirigent Hafabra.  
 

Met Gijs - amper 25 jaar –hebben we dus opnieuw een jonge dirigent, maar hij is 
verrassend volwassen en heeft al veel ervaring. In navolging van zijn opa en va-
der is hij al op jonge leeftijd muzikant geworden. En als jeugdlid van fanfareorkest 
Psalm 150 in zijn dorp is zijn liefde en belangstelling voor de muziek verder ge-
groeid. Hij heeft het grote geluk dat hij een baan heeft gevonden als muzikant. Bij 
defensie maakt hij deel uit van de Regiments Fanfare Garde Grenadiers en Ja-
gers te Assen. (Meer over hem op onze website www.cmvjehovanissi.nl.) 
 

Zoals je verwacht van militairen, houdt Gijs van discipline. Ook vindt hij het prettig 
om leiding te geven. Niet omdat hij nou zo nodig de baas wil spelen, maar omdat 
hij in al die jaren dat hij zelf orkestlid was, zijn eigen ideeën ontwikkelde over hoe 
hij muziek wil maken. Zo ontstond de behoefte om dirigent te worden, een orkest 
te laten groeien in een muzikale richting die hém voor ogen staat. Dat was al goed 
te merken tijdens de repetities die we tot nu toe met hem hadden. Hij leidde ze 
vriendelijk, maar beslist en genietend van de interacties met het orkest. Zo nu en 
dan is hij zelfs poëtisch, want om een klank, een kleur, een sfeer neer te zetten 
maakt hij graag gebruik van beeldspraak. Het is een boeiend, maar erg gecompli-
ceerd vak, dirigeren. 
 

Nieuwsgierig geworden? We zijn nu aan het repeteren voor een bescheiden op-
treden op kerstavond in Westeremden, maar vooral ook voor het Nieuwjaarscon-
cert, op zaterdagavond 11 januari. Een mooie gelegenheid voor Gijs om zijn Ste-
dumse debuut te maken en voor u om een fijn concert bij te wonen. Hoe dan ook 
is de Nieuwjaarbijeenkomst, georganiseerd door Dorpsbelangen, altijd een groot 
succes.  
 
We hopen alle Stedumers daar dan ook te zien en wensen u alvast hele goede 
feestdagen en een gelukkig 2014. 
 

Fenneke Colstee 
cmv Jehova Nissi 
 
 



 11

Informatiepunt Stedum 
 

Op donderdag 5 december hadden we een gezellige Sinterklaasbijeenkomst van 
informatiepunt in het Hervormd Centrum. 
Ondanks storm, regen en onweer waren er toch nog tweeëntwintig personen. Sie-
ta heette ons van harte welkom, waarna we begonnen met een kopje thee of kof-
fie. Daarna las Sieta een verhaal van Simon Carmiggelt met de titel ‘De Sint’ voor. 
Op het programma stond: Oudhollandse spelen. Er waren vijf verschillende spe-
len: het kazenspel, trekbiljart, ringen werpen, muizen meppen en een spel waar 
vier personen aan mee kunnen doen, dat veel hilariteit gaf. Tussendoor konden 
we ook nog een moeilijke puzzel oplossen. We werden in vijf groepen verdeeld, 
waarna iedere groep kon beginnen aan een spel. Na ruim een uur spelen, konden 
we uitrusten en werden we getrakteerd op speculaas en pepernoten. Tevens las 
Sieta een verhaal van Rian Visser met de titel ‘De veer van Zwarte Piet’ voor. Het 
was een ontspannen middag en voor herhaling vatbaar. 
 

Sieta deelde nog mee, dat er in januari geen informatiepunt is in verband met 
Nieuwjaarsactiviteiten. Daarnaast werd het programma voor volgend jaar (onder 
voorbehoud) bekend gemaakt. Februari: Beatrijs Douma, oedeem fysiotherapeu-
te; Maart: Hospice ‘De Schutse’; April: buurtagent; Mei: ? 
Verder wenste Sieta ons allen wel thuis en prettige feestdagen en een goede 
jaarwisseling. 
 

Volgende informatiepunt is donderdag 6 februari. 
 

Afie Nienhuis 
 

 

Sierpapier maken in de Boekwerkplaats in Stedum 
 

De Boekwerkplaats in Stedum is dé plaats in Groningen om te leren boekbinden 
of een leuke workshop kunt volgen.  
Een boekbinder doet meer dan alleen boeken maken. In handgebonden boeken 
wordt namelijk vaak sierpapier gebruikt en zulk sierpapier maken we in Stedum 
zelf. Een van de manieren op dat sierpapier te maken is stijfselsmarmeren. Dat 
levert unieke sierpapieren op en toegepast in boeken of op doosjes en mappen 
geeft dat bijzonder resultaten. Tijdens de Open Dagen in januari kunt u zelf een 
stijfselmarmer komen maken in De Boekwerkplaats, Hoofdstraat 45 in Stedum. 
 

De eerste twee weekenden van januari is er tijdens de Open Dagen een tentoon-
stelling van allemaal producten met stijfelsmarmers zoals mappen, doosjes of 
boeken. U kunt natuurlijk werk zien van cursisten Boekbinden en de prachtige 
producten die gemaakt zijn tijdens diverse workshop. Erkend handboekbinder 
Wim Gremmen is zelf aanwezig om uitleg te geven. 
Kortom, genoeg reden om een kijkje te nemen tijdens de Open Dagen op zater-
dag 4 en zondag 5 januari en zaterdag 11 en zondag 12 januari, telkens van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie ook www.boekwerkplaats.nl en www.boekbindatelier.nl  
 

Susanna Lemstra 
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Kerstnachtdienst gereformeerde kerk 
 

Op 24 december wordt om 22.30 uur een kerstnachtdienst gehouden met als 
thema: (On)verwacht licht. Het wordt een sfeervolle ontmoeting met veel bekende 
kerstliederen. Medewerking wordt verleend door het Christelijk Dubbel Mannen 
Kwartet uit Loppersum. Organist is Eddy van Olm en de dienst wordt geleid door 
kerkelijk werker Sanne Werkman. 
Er wordt een collecte gehouden voor giro 999 ten bate van Syrische kindvluchte-
lingen. 
Na de dienst kunt u napraten onder het genot van heerlijke chocolademelk en/of 
glühwein. U / jij bent van harte welkom. 
 

Albert Haak 
 

 

Dorpstuin de Heemen 
 

 
 

In de winter in de dorpstuin werken? Ja, dat doen we sinds dit jaar. We hebben 
inmiddels geleerd dat je in de winter al veel voorbereidend werk kan doen voor 
het komend seizoen. Dus zijn we aan het spitten, verpoten en opruimen. Tijdens 
de zogenaamde winterwerkdagen. Voor lunch koken we dan een lekkere soep 
van groenten uit de tuin. Of we stoken de leemoven op om broodjes te bakken. 
Aan het eind van de winter gaan we zelfs 'valse zaaibedden' maken. Op naar een 
topseizoen! Lijkt het je leuk om een dagje mee te helpen, meld je dan bij 
buur@deheemen.nl  of via 06- 36 07 48 97. 
 

Lorette Verment 



 13

De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
 

Een nieuwe bijeenkomst van de Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon is op 
vrijdag 24 januari in ’t Oude Raedthuys te Stedum. Ontvangst vanaf 20.00 uur, 
aanvang 20:30 uur tot ongeveer 23:00 uur. Toegang gratis. Voor deze avond 
heeft nu al toegezegd:  
Joanna Paszkiewicz met een performance in het Pools en Nederlands met een 
brood en drie stoelen. Een ieder is van harte welkom! 
Inlichtingen en/of aanmelden: Paul Marius Borggreve (050) 541 20 31,  
algehele@gmail.com 
 

Paul Marius Borggreve 
 

 

Textielcafé 
 

 
 

Op moment van schrijven zijn we druk in voorbereiding van het “Textielcafé in 
Kerstsfeer” op woensdag 18 december. Voor 2014 staan de volgende data weer 
gepland: 22 januari, 12 februari en 5 maart. Deze dagen is er inloop van 10.00 tot 
12.00. Ieder die breit, haakt, kaarten maakt of iets anders creatiefs doet is van 
harte welkom om dit in de Zorgbuurderij te komen doen. Ook als u niets doet, bent 
u welkom om een kopje koffie te komen drinken. 
 

Op 22 januari is er na de inloop om 14.00 tot 16.30 een workshop breien waar we 
onder leiding van Grietje Schanssema, een wingspan sjaal leren breien. Voor ma-
teriaal wordt gezorgd. Op 12 februari is er een workshop spinnen, daarover meer 
in de volgende stedumer.  
Op 5 maart is er om 19.30 een workshop naaldvilten onder leiding van Barbara de 
Beaufort. Voor opgave voor de workshops meld je aan bij buur@deheemen.nl of 
via 06-36 07 48 97. 
 

Margreet Wiersema 
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Opbrengst collecte Multiple Sclerose 
 

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds was de totale opbrengst  
€ 1442 in de gemeente Loppersum. Met dank aan alle collectanten. 
 

Menze Dijkens  
Coördinator 
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Houtkloofdag v.v. Stedum 
 

Op 21 december wordt door vrijwilligers van de v.v. Stedum (maar iedereen is 
welkom om te helpen natuurlijk) het hout wat vrijgekomen is door de kap van de 
bomen op het sportpark (ten behoeve van een nieuw trainingsveld v.v. Stedum) 
gezaagd en gekloofd.  
Het hout (goed openhaardhout, onder andere veel essen) wordt vanaf 21 decem-
ber verkocht voor € 50 per kuub (losgestort – indien gewenst kan het per big bag 
meegenomen worden). Contactpersoon namens de v.v. Stedum is Pieter Berend 
Slager (06 – 40 01 85 29). Dus wil je er warmpjes bijzitten in de winter van 2015 
of 2016 dan is dit de kans om dichtbij huis tegen een aantrekkelijk tarief goed 
openhaardhout te kopen. Verder steun je de v.v. Stedum natuurlijk met deze actie 
(en dat is altijd aan te bevelen). 
 

Arend Koenes 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Is de maand december niet de maand waarin wij onze gevoelens aan elkaar ken-
baar maken, een maand waarin wij proberen om persoonlijker met elkaar om te 
gaan? Zeggen wij niet in Sinterklaas gedichten wat ons op het hart ligt? Zijn wij 
niet veel sterker met elkaar verbonden als wij het Kerstfeest met elkaar vieren en 
Oud en Nieuw? 
In deze bijdrage kom ik dan ook met een gedicht. Ik denk dat zoiets in deze tijd 
van het jaar heel goed kan. Ik heb hier een gedicht voor u van de bekende dichter 
Paul Marius Borggreve uit Groningen. Deze veelzijdige dichter die wij persoonlijk 
goed kennen en waar wij bevriend mee zijn, is onder meer de huidige presentator 
en organisator van De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon in Stedum, een 
open podium in ons dorp (zes keer per jaar in 't Oude Raedthuis). 
Paul licht zelf dit gedicht dat 'Sluiskade' heet toe, een gedicht waarin hij mijns in-
ziens een andere zijde van de hengelsport belicht dan de vaak wat uitbundige 
kant van de hengelsport.  
In de mail die ik van hem kreeg liet Paul weten dat hij gedurende de pauzes van 
zijn werk vaak een rondje in de buurt van de Westerhaven in Groningen loopt. Hij 
schrijft verder dat de vissers die hij daar ziet, allemaal staan te vissen. Ze zitten 
niet op een stoeltje of op de grond, maar ze staan. Nu volgt het gedicht. 
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Sluiskade 
 

De visser en het water 
of eigenlijk de gracht, 
de stad beweegt, hij staat er 
onduidelijk op wacht, 
ook wars van het verlangen 
behalve blik of wrak, 
maar iets levends te vangen; 
er drijft een plastic zak. 
 

De dobber lijkt te rusten 
aan zijn vermoeide lijn, 
de kade en de kusten 
konden niet verder zijn. 
De hengel onbewogen 
weinig aandacht besteed, 
enkel geeuwend gedogen 
van tijd en nimmer beet. 
 

Paul Marius Borggreve 
 
Eldert Ameling  
Voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen"   
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De Steemer Agenda 
 

(Verscheidene van de genoemde activiteiten zijn terug te vinden in deze Stedumer) 
 
 
19 december  Kerstwijding Passage en de Hervormde Vrouwenvereniging. In het Hervormd Cen-

trum om 19.45 uur. 
 
21 december   v.v. Stedum. ’s Ochtends houtkloofdag aan de Bedumerweg 41. 
 
24 december  Kerstnachtdienst in de gereformeerde kerk om 22.30 uur. 

 
1 januari Feest met DJ Arnold in de sporthal, van 1.00 tot 5.00 uur. 
 
4 januari   Nieuwjaarsvisite v.v. Stedum (17.00 – 19.00 uur) in de kantine. 
 
4, 5 januari  Open dagen Boekenwerkplaats. Ook op 11 en 12 januari. 
 
7 januari  Vrouwenraad Stedum: Nieuwjaarsvisite met Stichting Historie Stedum met dia's 

van Stedum. In het Hervormd Centrum om 14.00 uur. 
 
11 januari Nieuwjaarsconcert Jehova Nissi. Vanaf 19.30 in Trefpunt/ Gereformeerde kerk aan 

de Bedumerweg. 
 
22 januari  Textielcafé. Van 10.00 tot 12.00 in de Zorgbuurderij. 
 
24 januari  De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon. Van 20.00 tot 23:00 uur 
 
27 januari  Passage Stedum: mevrouw A. Ubbens (en Marleen Hazenberg) Gemeente Lop-

persum. Onderwerp: WMO. In het Hervormd Centrum, om 19.45 uur. 
 
3 februari Zorgzaam Stedum. Bijeenkomst in het Hervormd Centrum. Presentatie van twee 

rapporten w.o. Dorpsvisie, en Zorgzaam Stedum presenteert zich. 
 

6 februari   Informatiepunt Stedum in het Hervormd Centrum Beatrijs Douma, oedeem  
fysiotherapeute 

 
7 februari   Open Podium Natuur, vanaf 20.00 uur in het Hervormd Centrum. 
 
12 februari   Textielcafé. Van 10.00 tot 12.00 in de Zorgbuurderij. 

 
 
 
 

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 24 januari. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 15 januari. Het liefst per e-mail en anders op cd of usb-stick. 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten. 
 
Redactie: Erik Staal, Bedumerweg 31, Stedum, 0596 58 18 10, destedumer@gmail.com  
Eldert Ameling. Fotografie: Janna Bathoorn. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 

 

 


