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Najaarsvergadering Dorpsbelangen 
 
De vereniging Dorpsbelangen Stedum nodigt u van harte uit voor de najaarsver-
gadering. We willen er een gevarieerd en boeiend geheel van maken. Hoe? Voor 
de tweede helft  hebben we een drietal dorpsfilms weten te krijgen. Zij zijn uit het 
archief van de gemeente gehaald en overgezet op dvd. Het zijn films gemaakt in 
Stedum, Loppersum en Westeremden. Afhankelijk van de tijd zullen we er één of 
misschien wel allemaal vertonen. 
 
Daarvoor zullen we het toch echt met elkaar moeten hebben over de aanstaande 
gemeentelijke bezuinigingen. Met name over wat u vindt hoe wij als bestuur naar 
buiten moeten treden. Ik heb de verschillende verenigingen persoonlijk uitgeno-
digd en hoop dan ook op een constructief gesprek. 
 
En daar weer voor gaan we het over de gangbare bestuurzaken hebben. Dit kunt 
u lezen in de agenda. 
 
Graag tot ziens op 6 november om 20.00 uur in het Hervormd Centrum. 
 
Bardo Heeling 
voorzitter dorpsbelangen. 
 

 

Agenda najaarsvergadering dorpsbelangen 
 
1. opening 
2. verslag vorige vergadering 
3. relevante ingekomen stukken 
4. verslag/vooruitblik activiteitencommissie 
5. spreker over ‘sportdorp Stedum’ 
6. oud en nieuw 
7. lopende zaken 
8. rondvraag 
9. gemeentelijke bezuinigingen 
 

Pauze 
 

10.filmvertoning 
 

Gelegenheid tot naborrelen 
 
 

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 staan dit keer Sibolt Hovenga en Simon Mulder (foto: Janna Bathoorn). Het gesprek 
dat Eldert Ameling met ze heeft, gaat over voetbal. 
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Nieuwbouw in Stedum 
 

Door her bestuur van de vereniging  Dorpsbelangen is mij gevraagd om de stand 
van zaken ten aanzien van de nieuwbouw in Stedum uit te leggen. Door middel 
van het volgende artikel hoop ik daar duidelijkheid over te verschaffen, mochten 
er desondanks nog vragen over blijven dan ben ik uiteraard bereid die te beant-
woorden. 
 

Al geruime tijd wordt er in Stedum gewerkt aan de uitbreiding en herstructurering 
van de noordzijde van het dorp. Het betreft de Hilmaarweg en directe omgeving. 
Wat is er tot nu toe gebeurd, wat moet er nog gebeuren en hoe ziet de planning er 
voor de komende maanden uit? Vragen die ongetwijfeld leven onder de inwoners 
van Stedum. Aan de hand van onderstaande afbeelding worden de verschillende 
plangebieden besproken. 

 
 
 

A) Dit deel bestaat uit vrije kavels ten behoeve van particulier 
opdrachtgeverschap voor de bouw van vier vrijstaande woningen. De grondprijs 
voor de kavels (+ 450 m²) bedraagt € 120,- per m². Aan één potentiële koper is 
een ontwikkelrecht verschaft. Zij werken momenteel een bouwplan uit. 
 

B) Groothuis woningbouw ontwikkelt plannen voor de bouw van acht halfvrij-
staande woningen. Langs de Groene Wig worden woningen gebouwd met een 
hoge gootlijn, aan de bestaande Hilmaarweg worden woningen met een lage 
gootlijn gebouwd. Welstand is inmiddels akkoord met het plan waarvan de ver-
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koopstart op korte termijn  wordt verwacht. Verkopend makelaar is Tebbens Tor-
ringa uit Groningen. 
 

C/D) Woningcorporatie Wierden en Borgen gaat twaalf woningen bouwen aan de 
rand van de Groene Wig. Dit zal gebeuren volgens beproefd concept. De wonin-
gen, die op onderstaande afbeelding te zien zijn, zijn ook gebouwd in onder ande-
re Baflo en Bedum.  

 
 
 

E) Centraal in het plangebied wordt een openbaar groengebied gerealiseerd. Het 
gebied wordt een combinatie van groen en water, met aantrekkelijke verblijfplaat-
sen. Met Wierden en Borgen is overeenstemming bereikt over ruiling van gron-
den, waardoor de gemeente de Groene Wig kan aanleggen, en de corporatie (na 
afgifte van een bouwvergunning) kan starten met de bouw van de twaalf wonin-
gen aan de Groene Wig. 
 

F/G) In 2008 is een eerste bouwstraat aangelegd in het uitleggebied. Aan weers-
zijden van de straat is plaats voor woningbouw. Dit zullen zowel vrijstaande als 
halfvrijstaande woningen zijn. Maar ook rijwoningen zijn op basis van het be-
stemmingsplan mogelijk. Aan de zuidzijde van de straat is Wierden en Borgen 
voornemens acht woningen te bouwen. 
          

Aan de noordzijde van de straat is Noppert BV in het bezit van een ontwikkelrecht. 
Momenteel wordt gewerkt aan planvorming, wat resulteert in de bouw van acht 
halfvrijstaande woningen, waarvoor de start van de verkoop is voorzien in 2009. 
 

H) In het noordelijke deel van het uitleggebied is de mogelijkheid aanwezig om 
twee woonstraten aan te leggen met aan weerszijden kavels. Deze fase wordt 
echter niet op korte termijn opgepakt. De komende tijd zal de grond worden ge-
bruikt als trapveld en als crossbaan. In verband met een grondruil is de eerder 
aangelegde crossbaan in overleg, en in samenwerking met inwoners uit Stedum 
verplaatst naar de huidige locatie. 
 

Namens het college van burgemeester en wethouders, 

H.H. Smit, wethouder Volkshuisvesting 
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Echte zwaargewichten in Stedum 
 

Er zijn niet zoveel wedstrijden waarin kinderen en volwassenen gezamenlijk om 
de ereplaatsen strijden. Bij het kweken van zonnebloemen en pompoenen kan het 
wel. En er zijn ook al kinderen in Stedum die behoren tot de voorspelbare win-
naars. Maar er duiden ieder jaar ook nieuwe talenten op. De winnaar bij de zon-
nebloemen was de 7-jarige Jeroen Bodde, en dat was niet de eerste keer. Zijn 
zonnebloem haalde een lengte van 3.83 m. De eveneens 7-jarige Kim Heeling 
haalde 3.74, en de heer Jan Timmer was derde met 3.73 m. Saillant detail is dat 
Jeroen in de zomervakantie ook nog twee weken op de zonnebloem van Kim 
heeft gepast. De aanmoedigingsprijs ging naar de 5-jarige Jaap Berends. Zijn 
zonnebloem haalde een lengte van 88 cm. Hij moest wegens terrasaanleg ver-
poot worden, en dat kwam de groei niet ten goede. Irene Tillema had de zonne-
bloem met de meeste bloemen erin, maar hoe dat beïnvloed wordt is niet duidelijk 
geworden. Vooralsnog is dat nog geen doel van de wedstrijd voor volgend jaar.  

 

Bij de pompoenen won de heer Jelle van de Knoop, een nieuw talent, met een 
gewicht van 52 kg. De permanente watervoorziening en het tot het laatste mo-
ment voor de wedstrijd laten doorgroeien bleken doorslaggevend voor de eerste 
plaats. Mo Xi Nienhuis werd tweede, met een pompoen van 49,5 kg. De derde 
plaats was ook hier voor de heer Jan Timmer met een pompoen van 44 kg.  
 

 
 

Op de foto de pompoenoogst van 2009, met van links naar rechts Jelle van der 
Knoop, Leon Bansberg (4e plek), Jan Timmer en Mo Xi Nienhuis. De activiteiten-
commissie van Dorpsbelangen is zeker van plan om de wedstrijd volgend jaar 
weer te organiseren. 
 

Lies Oldenhof 



 6

Stedum uit Stedum in  
 

De commissie Stedum-Stedum, bestaande uit vertegenwoordigers van Dorpsbe-
langen, Activiteitencommissie en Jehova Nissi, heeft al twee keer vergaderd met 
verschillende groeperingen en inwoners over de plannen voor het weekend van 
30 april en 1 en 2 mei. Dit is wat er tot nu toe uitgekomen is (uiteraard nog onder 
voorbehoud): 
  
Stedum neemt waarschijnlijk een Duits dansorkest mee, Theo’s Musikanten. Aan-
komst vrijdagavond tegen 5 uur. Daarna mee naar huis met de gastgezinnen. Het 
programma wordt in samenwerking met de Oranjevereniging georganiseerd, om 
ook van elkaars publiek te profiteren en de krachten te bundelen. Vrijdagavond is 
er een concert gepland, met medewerking van Jehova Nissi.  
 
Zaterdagmorgen eventueel een gezamenlijke openbare repetitie, ter voorberei-
ding van de kerkdienst van zondag. Zaterdagmiddag een rondgang door het dorp, 
met schiettournooi en jeu de boules tournooi. We hopen ook dat het mogelijk is 
om de Duitsers een eigen rondgang langs de schuren te laten maken, want tegen 
die tijd wordt de laatste hand aan de wagens gelegd. Dat moet onder de nodige 
afspraken en geheimhouding, maar we denken aan het instellen van een Duitse 
prijs voor de mooiste wagen (die dan nog in opbouw is), of een weddenschap op 
dat gebied. Uiteraard wordt dit allemaal zorgvuldig overlegd met alle betrokkenen 
en moet geheimhouding verzekerd zijn. 
  
Zaterdagavond weer een feestavond in de sporthal, met demonstratie van Ste-
dumer dansparen en aansluitend disco. We zoeken Stedumers (van jong tot oud) 
die zin hebben om dit voor te bereiden en onder goede begeleiding een keer of 5 
op een of meer dansen te oefenen. We zouden dan de Stedumer dansclub kun-
nen laten herleven. Wil je je in de danskunst bekwamen of ben je dat al? Meld je 
dan aan bij Lies Oldenhof, lies.oldenhof@perivert.nl of (0596) 55 19 62. Je mag je 
als paar aanmelden of individueel.  
 
Zondagmorgen is er na de gebruikelijke kerkdienst een afscheidslunch. Dit alles 
vraagt veel medewerking van iedereen, vanuit eerdere jaren is er al weer veel en-
thousiasme getoond, en hebben zich ook al nieuwe gastgezinnen aangemeld, die 
met dit fenomeen kennis willen maken. We houden u op de hoogte, 
 
Namens de commissie,  

Lies Oldenhof en Fenneke Colstee 
 

Doe mee met de natuurwerkdag 
 

Op zaterdag 7 november is de natuurwerkdag in het Steemer bos van  
09.00 – 12.30 uur. Verzamelen bij het ijsbaangebouw. Meld je aan op 
www.natuurwerkdag.nl of bij Lorette Verment (06) 49 74 93 59 
loretteverment@hotmail.com 
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Sibolt Hovenga en Simon Mulder 
 

Gesprek over het voetballen met Sibolt 
Hovenga en Simon Mulder. 
Respect, dat is denk ik, toch een heel 
goed woord om aan te geven wat je 
voelt voor die mensen die zich jaren-
lang intensief hebben ingezet en nog 
steeds inzetten voor hun sport en hun 
sportvereniging. Ik ben op bezoek bij 
Sibolt Hovenga, Weemweg 63 in Ste-
dum, waar op mijn verzoek ook Simon 
Mulder aanwezig is. Beide geboren 
Stedumers zijn al jarenlang verbonden 
aan de v v Stedum. Zij passen goed in 
de lange rij van energieke en bekende 
personen uit de Stedumer voetbalge-
schiedenis. 
Want het is een lange rij van doorzet-
ters, waarvan nu nog heel wat mensen 
actief zijn voor hun v v Stedum. Je 
wordt je dat bewust bij het inzien van 

het boekwerkje dat in 1994 verscheen bij hun 60-jarig jubileum en in ons gesprek 
waar wij ook praten over de v v van vandaag. 
 

Werd de voetbalvereniging Stedum op 18 oktober 1934 opgericht, op 16 en 17 
oktober dit jaar werd in de feesttent naast de tribune het 75-jarige jubileum ge-
vierd. En er was een grote reünie. 
Alleen al om al die oud-leden op te sporen, daar was een heleboel tijd mee ge-
moeid. Sibolt is er rustig en nuchter onder gebleven. Hij is achter de adressen 
aangeweest. Hij laat ons een stapel handgeschreven vellen papier zien, vol na-
men en adressen. Hovenga heeft maar liefst zo’n 460 adressen verzameld van 
oud-leden. Hij sprak een heleboel mensen. Hij had bijvoorbeeld een telefonisch 
gesprek met het zevenentachtig jarig oud-lid Oetse Rondhuis uit Australië, een 
broer van oud-lid Harm Jan Rondhuis (83) uit Loppersum. Voordat Oetse jaren 
geleden naar Australië emigreerde voetbalde hij en was ook scheidsrechter van 
de Groninger Voetbal Bond. Sibolt Hendrik Hovenga is inmiddels drieënzestig 
jaar, waarvan hij maar liefst éénenvijftig jaar lid van v v Stedum is. 
 

Willem Simon Mulder is de volledige naam van Simon. Hij werd geboren in 1949 
en zit dik vijfenveertig jaar bij het voetbal. Hij speelde op het middenveld en ach-
terin linksback. Hij is nu consul en dat betekent dat hij het voetbalveld keurt. Hij 
bekijkt hoeveel wedstrijden op het Stedumer veld gespeeld kunnen worden en of 
het ook echt geschikt is om op te spelen. In sommige gevallen kan dat niet, bij 
voorbeeld wanneer het te nat is.Meestal keuren Sibolt en Simon met hun tweeën 
het veld. Bij afwezigheid van één van hen wordt er telefonisch met elkaar over-
legd. “Ik heb dit werk destijds overgenomen van Tiemen de Jonge,” vertelt Mulder. 
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“Zaterdags om half acht dan zijn wij op het veld aanwezig.” 
Wanneer al hun werkzaamheden zo de revue passeren, dan krijg je een aardige 
indruk van wat er zoal komt kijken om de boel schoon en verzorgd te houden. Het 
is niet alleen het veld waar hun zorg naar uitgaat. De parkeerplaats wordt opge-
ruimd en de tribune. Er wordt onkruid gewied. En hun aanwezigheid op het terrein 
zal ongetwijfeld ook zijn functie hebben. Je laat zien dat je er bent. Dan worden er 
nog mollen gevangen. Eén keer per jaar organiseren beide mannen een klusjes-
dag. Opkomst zo’n dertig vrijwilligers! 
 

Sibolt heeft dertien jaar in het bestuur gezeten. Hij zat in het verleden in de pa-
piercommissie. Dat staat nog in het eerder genoemde boekje uit 1994. 
Simon zat een jaar of vier in het bestuur. Vergaderd werd er in het café in de 
Hoofdstraat. Er worden namen genoemd van oud-bestuurders en sportmensen in 
hart en nieren. Ter illustratie bekijken wij de hoes van het 45-toerenplaatje, een 
grammofoonplaatje met het nummer “Hurry up = Stedum hup”. Het werd in 1981 
uitgebracht naar een idee van Reind Huisman, de toenmalige eigenaar van het 
café in de Hoofdstraat, dat in de periode 1981 tot 1983 de “Barnheemster” heette 
en het clubhuis was van v v Stedum. Op het singeltje staat het clublied van de 
voetbalvereniging. Het wordt vertolkt door “Linda en de Nightbirds”, in die jaren 
geliefd en bekend. De artiesten worden begeleid door een koor van Stedumer 
voetballers. Mulder noemt feilloos alle namen op, van de personen op de foto’s op 
voor- en achterzijde van de hoes. De foto’s zijn gemaakt door fotograaf P.Postma 
uit Bedum. Verdrietig blijft het, dat je bij het bekijken van oudere foto’s, moet con-
cluderen dat veel mensen op de opnames niet meer in leven zijn. Op de voorkant 
van de hoes zien wij Aaf Huisman en haar man Reind, “Linda en de Nightbirds”, 
K.Mulder Gzn., K.Mulder sr., J.Laning, K.Pilon, T.de Jonge, L.Timmer, A.Laning. 
 

Simon Mulder is geboren op de Singel nummer acht, als jongste van de tien kin-
deren van Wibbiena en Kornelis Mulder. Dit huis is al lang verdwenen. Voordat 
het afgebroken werd verhuisde de familie naar het Klokkenpad. Vader Kornelis is 
daar nog, op anderhalve maand na, honderd jaar geworden. Geruime tijd woonde 
Simon in Westeremden, maar hij kwam terug. Hij woont nu alweer vanaf 1998 aan 
de Sien Jensemahörn. Mulder is dertig jaar 
in dienst van Loonbedrijf T. Slager b.v. in 
Westeremden. Gedurende de zomertijd 
hebben zij het vreselijk druk. Ook midden in 
de nacht moet er gewerkt worden. “Het zijn 
lange dagen en korte nachten,” zegt Simon. 
Mulder is tractormachinist en verreikerma-
chinist. Deze laatstgenoemde machine staat 
op wielen, rijdt ook over de weg en wordt 
gebruikt in de landbouw, in de bouw of bij 
particulieren. Er zit een grote schuifarm aan 
die twaalf meter uitgeschoven kan worden. 
Aan de arm zit een manbakje. 
 

“Vroeger was er hier wat lichamelijke sport betreft in hoofdzaak voetbal en gym-
nastiek,” vertelt Sibolt. “In onze jeugd kon je pas op twaalfjarige leeftijd naar 
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v v Stedum. Dat is al lang niet meer zo.” Ook het geboortehuis van Sibolt Hoven-
ga bestaat niet meer. Hij werd geboren in Crangeweer, is één van de drie kinde-
ren van Lammert en Tiementje Hovenga. “Als het huis een eindje verderop had 
gestaan, dan was ik in Sint Annen geboren,” grapt hij. Ook Sibolt ging met zijn 
familie naar het Klokkenpad. En ook dit huis, wat naast nummer twee heeft ge-
staan, is afgebroken. Nog voor de afbraak woonden zij aan de Lopsterweg. Vanuit 
dat huis trouwde Hovenga in 1972 met zijn vrouw Geke. 
 

Op zijn achttiende jaar ging Sibolt vanuit de A’s naar het tweede elftal. Hij volgde 
Reind Huisman op als keeper. Hovenga heeft vele jaren keepertraining gegeven, 
ook nog een poosje voor de “Fivel”. Verder was hij zeventien jaar grensrechter. 

 

Inmiddels is hij alweer vijftien jaar scheidsrechter voor de K.N.V.B., ook bij het be-
drijfsvoetbal in de zalen. Hij floot al vanaf 1981 voor de jeugd van Stedum. 
Simon heeft nog aan zaalvoetbal gedaan, tot ongeveer zijn vijfenveertigste jaar. 
Hij was dertien jaar grensrechter. Jarenlang hebben beide heren zich voor de v v 
Stedum ingezet en doen dat nog elke dag met overtuiging en plezier. 
 

Eldert Ameling      
 
 

 

 

Griepvaccinatie tegen nieuwe influenza A (H1N1) 
 

Plaats: Huisartsenpraktijk Stedum 
Vrijdagmiddag 6 november van 14.00-15.00 uur en van 16.30-17.00 uur 
En de tweede vaccinatie 
Vrijdagmiddag 27 november van 14.00-15.00 uur en van 16.30-17.00 uur 
Deze vaccinaties zijn voor u gratis; u krijgt ze aangeboden door het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).  
De deskundigen adviseren om twee vaccinaties met een tussenliggende periode 
van 3 weken aan te houden. Op bovenstaande data kunt u hiervoor in de huisart-
senpraktijk terecht. 
Aanbevolen groepen voor vaccinatie: 

- mensen van alle leeftijden met medisch risico 
- mensen van 60 jaar en ouder 
- zwangere vrouwen met medisch risico in de laatste zes maande van de 

zwangerschap 
- gezondheidspersoneel dat mogelijk contact heeft met patiënten uit de medi-

sche risicogroepen 
-    mantelzorgers van mensen met een zeer hoog risico op ernstige ziekte en 

sterfte door deze griep. 
 
Meer informatie over Nieuwe Influenza A (H1N1), ook wel de Mexicaanse griep 
genoemd, kunt u vinden op www.grieppandemie.nl of www.huisartsstedum.nl 
 
F.Oosterhuis en B.Albronda  
huisartsen Stedum 
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Nieuwe stichting: Historie Stedum 
 

Ondergetekenden zijn bezig om de Stichting Historie Stedum (SHS) op te richten. 
De doelstelling van deze stichting wordt het vastleggen, bewaren en openbaar 
maken van het historisch erfgoed van Stedum in de breedste zin van het woord. 
Maar ook om het goed ontsluitbaar maken met moderne technologie voor  be-
langstellenden. Foto's, negatieven en dia's kunnen we digitaliseren en met een 
beschrijving via internet doorgeven aan de gemeenschap.   
 

Op dit moment is onder oudere dorpsgenoten nog veel bekend over de vooroor-
logse geschiedenis van Stedum. Veel mensen hebben  fotoalbums, voorstellin-
gen, tekeningen, archieven, verhalen of andere zaken uit het verleden. En mis-
schien nog belangrijker: ze weten nog waar het over gaat,  wie of wat er op te zien 
is. Daarom lijkt het ons een goed moment om te kijken hoe we die geschiedenis 
op een verantwoorde manier kunnen vastleggen voor het nageslacht. 
 

Onze belangstelling gaat niet alleen uit naar foto's, maar ook naar andere tastbare 
zaken als documenten en voorwerpen (bv gereedschap of inventaris) die recht-
streeks te verbinden zijn met de historie van Stedum. En natuurlijk het verhaal dat 
daar bij hoort. 
 

Wij zullen er de komende maanden vaker op terugkomen, maar denkt u nog eens 
goed na of u geen foto's , voorwerpen of verhalen hebt over Stedum die voor ons 
interessant kunnen zijn. Misschien vindt u ze niet bijzonder, maar een ander wel! 
Foto's en documenten kunnen na het scannen op hoge kwaliteit natuurlijk weer 
terug. Als u ideeën  heeft, aarzel niet om contact te zoeken met een van de ons.  
 

Jan Timmer 55 13 95; Kees Vriezema 55 13 66; Gerard Kruidhof 55 10 75; Klaas 
Pilon 55 18 24; Jan-jaap Aue  j.aue@lighthunter.com 
 
 

 

Familiezwemmen gaat door! 
 

Gelukkig, het lijkt erop dat er het familiezwemmen toch weer uitkan, er waren de 
eerste keer op 10 oktober veel zwemmers. Nog even dit: 
- vervoer is nooit een probleem, bel even met Femie, 06-50 57 89 53 of Miriam, 
(0596) 55 19 37 over meerijden. 
- zwembandjes zijn verplicht als je nog geen diploma A hebt 
- je bent altijd welkom, in onderstaand schema de data waarop we het zwembad 
afhuren, je kunt last minute beslissen of je komt of niet en je hoeft ook geen 
abonnement(je) te kopen, losse kaartjes kosten 2,75. 
 

Wanneer? 24 oktober (Waterdisco!); 07 november ;14 november; 
21 november; 28 november; 12 december; 19 december; 9 januari; 16 januari; 23 
januari; 30 januari; 06 februari; 13 februari; 20 februari; februari; maart; 17 maart; 
24 maart. Heel veel zwemplezier dit seizoen!! 
 
Miriam Geerts en Femie Gevers 
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Uit de raad      
 

Tijd voor de eerste herfststormen, en ook in de raad is het af en toe stormachtig. 
Nu begint het voorwerk voor de verkiezingen, want er wordt regelmatig op de man 
gespeeld. Dat is even wennen, maar ik realiseer me ook dat ieder zijn eigen 
waarheid heeft. Toch ben je als coalitiepartij, die een van de wethouders levert, 
wel in een heel andere rol dan de oppositie. Meestal schrijf ik niet politiek, maar 
vanuit de verantwoording van een besluit. Dit keer geef ik u een kijkje in de keu-
ken, maar wel over openbare stof. Alles is te vinden  in de notulen van de openba-
re commissie- en raadsvergaderingen. Maar je moet het maar net meegemaakt 
hebben. 
 

Verkiezingsgewin 
Als lid van de oppositie kun je rustig beweren dat het een kaalslag wordt in Lop-
persum en dat de coalitie het slecht met Loppersum voor heeft. Maar eigenlijk 
heeft niemand van de fracties het slecht voor met Loppersum, integendeel. We 
zitten allemaal in hetzelfde schuitje, maar als je het een beetje slim brengt dan lijkt 
het net alsof het heil van één fractie komt. Ooit was GroenLinks de partij die be-
nadrukte dat we vooral unaniem voor de artikel 12 status moesten besluiten. Het 
is in de notulen van die commissievergadering nog na te lezen. “met het oog op 
de komende te nemen pijnlijke besluiten”, was unanimiteit zeer gewenst. Nu punt-
je bij paaltje komt moet er gehandeld worden. Om dan voor te stellen de bezuini-
ging niet in te zetten is eigenlijk wel een beetje gek, vooral als de inspecteur ons 
dat verplicht en we anders terug moeten betalen wat we al hebben gekregen. En 
als je unaniem iets wilt, ga je dat met alle partijen van te voren overleggen, niet 
alleen met de oppositie.  GroenLinks maakt zich druk, maar wees gerust, dat 
doen alle fracties. 
 

Wat moet er weg? 
Veel verenigingen zijn nu bang voor hun hachje, maar daar is nog niet zoveel re-
den toe als het een gezonde club is met regelmatige toeloop van leden. Hoewel er 
niet per se naar het gebruik wordt gekeken, kun je wel bedenken dat een kleine 
club veel meer risico loopt dan een goed draaiende club. Er moet wél worden na-
gedacht over hoe de bedragen in het saneringsplan kunnen worden bereikt. Dat 
bedrag is benoemd voor in totaal vijf clubs, die onderling ook over samenwerken 
moeten overleggen. Maar ik zie op dit moment nog niet gebeuren dat de  voetbal-
club in Stedum verdwijnt. Veel overcapaciteit heeft Stedum niet, met maar één 
veld. En zolang er kaboutervoetbal is zal ook toeloop zijn. Maar er moet wel wor-
den bezuinigd. Achteroverleunen kan niet, er moet wel worden bedacht hoe er 
bezuiniging kan worden bereikt. Dat zal ook de kwestie bij de voetbalclub zijn. Dat 
het na dit 75-jarig jubileum afgelopen is geloof ik dan ook niet. 
 

Lies Oldenhof 
 

Op Goud Geluk 
Om alvast in jullie agenda te zetten voor het volgende jaar. Stichting Op Goud Ge-
luk organiseert van 5 t/m 12 juni 2010 weer een Spetterende Feestweek. 
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Nieuws vanuit CBS ‘De Crangeborg’ 
 

Op 1 oktober stond bij ons de deur open voor alle dorpsgenoten en belangstellen-
den. Het was een gezellige avond, waar iedereen onder het genot van een kopje 
koffie en een hapje de school kon bewonderen. Een week later gingen we met z’n 
allen naar ‘de andere kant van het dorp’, om op OBS De Bongerd rond te kijken. 
Ook nu waren er veel velen gekomen en werd er weer gezellig gekletst en rond-
gekeken. We kijken terug op 2 geslaagde open avonden! 
 

Kinderboekenweek 
Van 7 tot en met 17 oktober was het Kinderboekenweek. Het thema was deze 
keer:”Eten en snoepen in Kinderboeken, Aan tafel!”. We hebben mooie boeken en 
gedichten gelezen over eten. Er werden borden met eten geknipt en geplakt, er 
werden koks met wasco en ecoline geschilderd, er werd geleerd over tafelmanie-
ren en nog veel meer. Woensdag 14 oktober hebben we met de hele school een 
4-gangen-diner gemaakt; groep 1 en 2 maakte het voorgerecht, een vruchten-
spies, daarna kwam de groentesoep, gemaakt door de groepen 3 en 4. Groep 7 
en 8 had hun best gedaan op het hoofdgerecht, de macaroni-salade. En groep 5 
en 6 serveerde na lang kloppen het dessert: saroma-pudding, met slagroom en 
vruchten. Elke groep maakte genoeg voor de hele school, zodat we vanaf half 12 
allemaal konden genieten van het diner!  
 

Ook keken we tijdens de kinderboekenweek naar een voorstelling van het IVAK. 
Zij speelden een stuk gebaseerd op een gedicht van Joke van Leeuwen. 
 

Ook was er een taarten-bak-wedstrijd. In de loop van donderdag 15 oktober wer-
den er steeds meer taarten de school ingebracht, van egel tot voetbalveld en van 
vulkaan tot kinderboek. Uiteindelijk stonden er maar liefst 47 taarten uitgestald. En 
toen moest de vakkundige jury de 4 mooiste en origineelste taarten uitkiezen. Hier 
hadden ze het heel moeilijk mee! Uiteindelijk hebben Corné Vriezema, Lars Hof-
man, Gerda Sevenhuysen en Nynke Krottje samen met Diederik Hijlkema alle-
maal een prijs in ontvangst mogen nemen. Zij ontvingen een mooi boek, passend 
bij het thema, de anderen kregen allemaal een mooie boekenlegger. De gemaak-
te taarten konden tijdens het kijkuurtje, ’s avonds, gekocht worden. Onder het ge-
not van de gekochte lekkernij mocht door belangstellenden in de klassen worden 
gekeken. De opbrengst van de taartenverkoop is ongeveer € 160 en daarmee 
komen we op een tussenstand van ruim € 1280, voor onze techniektorens! Fan-
tastisch! 
Foto’s van alle activiteiten zijn terug te vinden op www.cbscrangeborg.nl 
 

Harriët Wals 
 

Opbrengst collecte nierstichting 
Ook dit jaar was er de collecte voor de nierstichting. In Stedum, met een heel 
mooi resultaat.! De opbrengst was €  478,40. Alle gevers en geefster en natuurlijk 
de collectanten hartelijk dank. 
 

Namens de nierstichting, 

Gea Kruidhof –Wiersema 
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Sinterklaasintocht 
 

De spannende tijd breekt weer aan! Sinterklaas heeft ons al laten weten, dat hij 
op zaterdag 21 november Stedum binnen zal varen. Om 10:30 uur komt de 
stoomboot aan in de haven, waar we Sint en de Pieten verwelkomen. Natuurlijk 
volgt er weer een rondgang door het dorp en we verwachten dat jong en oud mee 
zal lopen. Vervolgens mogen alle kinderen uit Stedum (t/m groep 8 van de 
basisschool) in de sporthal feestvieren met Sinterklaas. Uiteraard mag iedereen 
tekeningen en een verlanglijstje meenemen. En...de zwarte Pieten hebben vast 
weer een cadeautje meegebracht! Tot zaterdag 21 november! 
 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen  
 

 

Jubileumconcert Jehova Nissi en Vocaal Ensemble 
 

Er klinkt muziek in Stedum. Al heel lang genieten bewoners in ons dorp van mu-
ziek. Door zelf te spelen of te zingen of door er naar te luisteren. Zo werd in no-
vember 1984 voor een kerstoptreden een gelegenheidskoor samengesteld. En 
dat bleek later de start te zijn van het Chr. Vocaal Ensemble van Stedum. En al 65 
jaar eerder, in het mooie jaar 1919, werd in Stedum de Chr. Muziekvereniging Je-
hova Nissi opgericht (www.cmvjehovanissi.nl).  
 

Om hun 90-jarig respectievelijk 25-jarig jubileum te vieren geven het fanfareorkest 
en het koor een prachtig dubbelconcert op zaterdagavond 7 november. Zoveel 
muziek midden in uw eigen dorp, in de sfeervolle hervormde kerk, dat mag u niet 
missen.  
 

Het orkest van Jehova Nissi zal onder leiding van dirigent Jan Werkman met een 
afwisselend programma laten horen dat het van vele markten thuis is. Bonnie 
Hoekstra uit Uithuizermeeden heeft sinds 1998 de muzikale leiding van het Vo-
caal Ensemble, dat, net als Jehova Nissi, al lang niet meer alleen leden uit Ste-
dum telt. Met zangers en zangeressen uit Garrelsweer, Westerwijtwerd, Wes-
teremden, Usquert, Baflo, Uithuizermeeden, Appingedam, Ten Boer en Stedum is 
het hele Hogeland van Groningen vertegenwoordigd. Tijdens de tweewekelijkse 
maandagavondrepetities in Middelstum wordt er stevig gerepeteerd, maar het 
plezier in het zingen blijft de boventoon voeren. 
 

Voor heel Stedum en omgeving is het Jubileumconcert een uitgelezen mogelijk-
heid om zowel het koor als het orkest op één avond te kunnen beluisteren. Mis-
schien krijgt u wel zin om daarna ook mee te gaan doen.  
We werken er samen aan om er een prachtige avond van te maken. En we hopen 
dat velen deze kans zullen aangrijpen om met ons de jubilea te komen vieren en 
te genieten van onze zang en muziek. U bent allen van harte welkom! 
 

Zaterdag 7 november 2009, 19.45 uur in de Bartholomeuskerk te Stedum. Entree 
is  €7,50 (donateurs € 5,-). 
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Modeshow en kunsttentoonstelling De Bongerd  
 

Hundertwasser in Stedum 
 

Juichend onthaal, stampende beats, de 
camera’s flitsen, en een encore voor de 
mannequins. Donderdagavond (24 
september 2009) is de modeshow in 
het kader van het project Hundertwas-
ser op OBS De Bongerd in Stedum een 
groot succes gebleken. Voor een bom-
volle zaal toonden de leerlingen van 
alle groepen hun zelf ontworpen kle-
ding en accessoires.  
  
OBS De Bongerd heeft de afgelopen 
maand in het teken van de avantgardis-
tische kunstenaar Hundertwasser 
(1928-2000) gewerkt. Hundertwasser 
was een veelzijdig kunstenaar, archi-
tect en filosoof. Hij is bekend om zijn 
voorkeur voor spiralen en zijn weerzin 
van rechte lijnen. De kunstwerken en 
kleding die de kinderen hebben ont-
worpen in het kader van dit door het 
IVAK ondersteunde project, zouden zijn 
goedkeuring hebben kunnen dragen.  
 

Ter afsluiting van het project toonden 
de leerlingen hun kunstwerken in de gemeenschapsruimte van De Bongerd, met 
als klapstuk een grote modeshow van de zelfontworpen kleding. Speelkledij, ca-
sual, business-suits, uitgaanskledij: Parijs en Milaan vielen in het niet bij Stedum. 
 

 

Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
  

Op 21 augustus 2009 traden er 8 personen op. Het werd een gezellige en sfeer-
volle bijeenkomst. De avond was om half twaalf afgelopen. 
  

Presentatie: Eldert Ameling Dans: Mia Gast en Kale Bas Gedichten: Rik 
Andreae, Francien Braaksma (Paul van Ostaijen), René Wubbolts met o.a. een 
brief en een rapgedicht Moppen: Jeffrey Noorbergen (7 jr.) Verhaal: Dirk Heere-
ma, René Wubbolts Vertellen: Engbert de Leeuw Zang: Kale Bas (Nederlands, 
Engels en Gronings), Mia Gast zong een ode aan Edith Piaf in het Frans en Ne-
derlands, maar ook liederen van Francoise Hardy Mededelingen: Francien 
Braaksma. Hieruit: Poesie Parnassie,'vernieuwend' poëziepodium in Groningen; 
ook muziek Schrijversvakschool begint oktober 2009 in Groningen; Dichter bij 
Foltz (Meeden): 4 oktober 2009 met optredens van meer dan 50 dichters. Turing 
Nationale Gedichtenwedstrijd, sluitingsdatum 1 november, (020) 330 39 55. 
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Bovendien: zien we graag nog meer foto's of tekeningen van mensen tijdens hun 
optreden(s) op de Vertelsalon om rond te kunnen sturen! 
 

De volgende bijeenkomst is op vrijdag 30 oktober 2009 in 't Oude Raedthuys. 
Ontvangst vanaf 20.00 uur, aanvang 20.30 uur. Toegang gratis. Met deze keer 
onder meer een speciaal optreden van striptekenaar Wasco. Hij zal over zijn werk 
vertellen en strips verkopen. Via Google, trefwoord: salontafelboek. Inlichtingen: 
Eldert Ameling tel. 0596-551608 of F.T Braaksma braeckxma@hetnet.nl 
 

Francien Braaksma 
 

Algemene ledenvergadering Oranjevereniging  
 

Dinsdag 27 oktober 2009 in het Hervormd Centrum. Aanvang 20.00 uur. 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken  
3. Notulen en jaarverslag secretaresse 
4. Financieel verslag penningmeester 
5. Verslag kasnazienersSiebrand Dijkema-Kees Eisema  
6. Benoeming kasnazieners 
7. Bestuur: aftr. Rob Hut niet herkiesbaar. 
8. Tevens afscheid Tineke Bruggeman 
9. Het  bestuur stelt de volgende  vier kandidaten voor: Syta Timmer 
Peter Jans-Kees Stol en Rolan ten Have.Namen van tegenkandidaten kunnen 
schriftelijk tot het begin van de vergadering worden ingeleverd bij het bestuur. 
 

Koffiepauze.(Film optocht 2005) 
 

10. Bespreking  festiviteiten 30 april 2010  
11. Uitleg Thema Optocht 2010 
12. Wat er verder ter tafel komt 
13  Rondvraag. 
14. Sluiting 
 

Het Bestuur 
 

7 November Open Dag Peuterspeelzaal 
 

Dreumessen, peuters, zussen, broers, ouders, opa’s, oma’s, andere belangstel-
lenden: iedereen is welkom op de open dag van de peuterspeelzaal. Deze wordt 
gehouden op zaterdag 7 november van 10 tot 13 uur op de nieuwe locatie bij de 
Bongerd. Een mooie gelegenheid om het nieuwe onderkomen te bekijken. Hoog-
tepunt van de ochtend is de opening van het nieuwe speeltoestel. Verder kunnen 
er activiteiten gedaan worden zoals eierkoeken versieren, is er een grabbelton en 
zorgen de peuters voor een verrassing. De juffen zijn aanwezig om de nodige in-
formatie te geven. Kortom, een gezellige ochtend op de peuterspeelzaal. 
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Meet & sing 
 

Meet & sing, oftwel “ontmoet en zing”, het idee van een Sing-in, maar dan (bijna) 
zonder volwassenen. Zaterdagavond 31 oktober om 19.30 uur-21.00 uur in het 
Hervormd Centrum Alleen voor tieners en jongeren. 
 

We gebruiken in ieder geval de bundel van de HGJB: Op Toonhoogte.(o.a. Op-
wekking) Keyboard, gitaar en drum zorgen voor begeleiding. Er is ook een gezel-
lige pauze, met wat drinken en lekkers, waarin je kan kletsen met leeftijdgenoten. 
Waag het er eens op en kom langs! Neem ook vooral je vriendinnen en vrienden 
mee!  Voor meer informatie:  Peter Verduijn  (0596) 55 21 11 of Meta de Vries   
(050) 302 39 34 
 

 

Onderhoud begraafplaats Stedum 
 

Het was bedoeling nog dit najaar te beginnen met het herstelwerk van de be-
graafplaats Stedum. Maar het wordt nu te koud en te vochtig om met 
de werkzaamheden van o.a. het beletteren van grafstenen te beginnen.  
Samen met iemand van het Landschapsbeheer heb ik  over het kerkhof gelopen 
en  geïnventariseerd wat er moet gebeuren. En dit wordt nu verder door het Land-
schapsbeheer uitgewerkt. Als de subsidies worden toegekend, dan kunnen we 
volgend jaar april  met de vrijwilligers van start gaan. Er hebben zich al een twin-
tigtal hiervoor opgegeven maar meer zijn welkom en nodig voor deze grote klus. 
Zo gauw er nieuws is omtrent toekenning van subsidies of andere belangrijke za-
ken laat ik het u weten. 
 

Pip de Vries - Slager 
Coördinator Vrijwilligers Onderhoud Begraafplaats Stedum 
(050) 309 39 74 of 06-10 31 38 14, pipslager@hotmail.com 
 

 

Een andere kijk op de natuur 
 

In november en december exposeren Peter O. Gerrits en 
Henk de Weerd hun grafisch en fotografisch werk in het 
kerkje van Rottum. De expositie wordt op zondag 1 novem-
ber om 15.00 uur geopend door Han van der Want en is da-
gelijks van 10.00 tot 17.00 uur tot begin januari  te bezoeken 
in het kerkje van Rottum. De opbrengsten van de verkoop 
komen ten goede van het kerkje van Rottum. 
 

Ineke van Zanten 
 

Vlaggenmasten gezocht! 
Het Nationaal MS Fonds zoekt mensen met vlaggenmasten of vlaggenstokken die 
tijdens de collecteweek van 23 t/m 28 november de vlag van het Nationaal MS 
Fonds willen hijsen! 010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl of doe een 
donatie op giro 5057 
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Stemer schutters gemeentelijk kampioen 
 

De schietverenigingen in Stedum kennen ook een gemeentelijke derby. Van 5 t/m 
9 oktober werden de gemeentelijke kampioenschappen afgewerkt in café de Brug 
in Garrelsweer. De Stemer schutters eindigden bovenaan, met 838 punten, een 
gemiddelde van 104,75. Je kunt op een kaart ten hoogste 120 punten schieten, 
een heel aardige score dus. Onze topschutter was Kees Vriezema, die de hoog-
ste plaats evenaarde qua puntenaantal (111), maar één keer minder precies in de 
roos schoot. De hoogste dame was Stedumse Rianne Lofvers, met 104 punten. 
 

De Lopster schutters SV de Vaste Hand werden 2e met 823 punten, de Muske-
tiers uit ’t Zandt 3e met 820 punten, de Wierdeschutters uit Leermens 4e met 781 
punten en GEO uit Garrelsweer en omgeving 5e met 758 punten. Een geslaagd 
toernooi, en zoals gebruikelijk ook een heel gezellige nazit. Verder is er weer de 
nodige worst mee huiswaarts genomen, want met het erg krakende Rad van 
Avontuur spaart GEO voor nieuwe geweren. Daar heeft de Stemer schietclub ook 
weer collegiaal aan meegewerkt. Traditie is dat de worst ook direct wordt aange-
sneden, maar aangezien deze bevroren was lukte dat deze keer niet. 
 

 
 

Op de foto neemt Siebrand Dijkema, de voorzitter van SV De Schutters de beker in ontvangst, 
uitgereikt door wethouder Hommo Smit van sport. De beker zal een speciaal plaatsje moeten 
hebben, hij wordt vanwege de omvang ook wel “De Helm” genoemd. 

 
Lies Oldenhof 
 



 18

Tennisvereniging de Bosbaan 
 

Terwijl de tennisbanen er zo in het najaar steeds vaker verlaten bij liggen zijn de 
voorbereidingen voor het wintertennis voor de basisschooljeugd in volle gang.  
Vanaf dinsdag 3 november  wordt er elke week weer flink aan de balvaardigheid 
gewerkt onder leiding van Paul Koerts uit Groningen. Hij is bezig met  het laatste 
jaar van de opleiding Sport en Beweging aan het Alfa college (weer eens wat an-
ders dan een student rechten of economie). Zelf tennist hij bij Z.N.E.O. (Zuidwol-
de) en bij Ltc Bedum. Bij beide verenigingen speelt hij competitie, in Zuidwolde in 
een mixed-team op de zaterdag en in Bedum op de zondag in een herenteam. 
Verder geeft hij  een aantal trainingen via de tennisschool AA-Sports zowel in als 
buiten de stad. 
 

In de oudste groep (ongeveer 9 tot 12 jaar)  is nog best ruimte voor meer kinde-
ren, dus wie op zoek is naar een leuke sport in eigen dorp kan zich nog opgeven.  
Meedoen aan de wintertraining  (15 lessen van drie kwartier) kost  60 euro.  De 
jongste groep krijgt  les van 16.45 tot 17.30 uur, de oudste van 17.30 tot 18.15 
uur. Opgeven kan bij Janneke Aué, janneke@lighthunter.com, (0596) 55 09 15. 
 

Het lijkt nog ver weg, maar 27 januari 2010 is als datum voor onze Algemene Le-
denvergadering  gekozen. Aan alle leden de oproep die datum alvast in de agen-
da te schrijven, en ons te verrassen met een grote opkomst bij die ALV. Er zullen 
twee bestuursleden aftreden, en er zijn dus ook twee nieuwe bestuursleden nodig!  
We hebben maar een kleine vereniging,  wat de werkzaamheden overzichtelijk 
houdt, maar de vijver van potentiële bestuursleden is daarmee ook nogal klein. 
Ook als je niet elke week tennist (of zelfs elke maand of elk jaar), is een plek in 
het bestuur een mooie en gezellige manier om wat meer bij de vereniging betrok-
ken te zijn. 
 

Ook buiten het bestuur zoeken we een paar extra vrijwilligers voor onder andere 
de jeugdactiviteiten en de tossavonden. Dus de leden die niet op de ledenverga-
dering verschijnen  kunnen nog wel een telefoontje  of e-mail verwachten… 
 

Bestuur tv de Bosbaan 
 

 

Opening Sportdorp Stedum  
 

Op vrijdag 13 november van 19.30 - 21.00 uur zal 
Sportdorp Stedum officieel geopend worden. Op 
deze avond is iedereen van jong tot oud welkom 
om deel te nemen aan de verschillende activiteiten 
die door de verenigingen in Stedum georganiseerd 
worden. Dit evenement wordt gehouden bij het 
voetbalveld van VV Stedum en in en om de sport-
hal. 
 

Zo kan een ieder in de pannakooi (kooi waar je 1 tegen 1 voetbalt waarbij het doel 
is om door de benen van een ander te spelen (panna)) laten zien hoe het met zijn/  
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haar voetbaltechniek gesteld is. Wanneer je niet hoeft te spelen kun je een brood-
je bakken op het vuur. 
 
Daarnaast wordt er blacklightvolleybal georganiseerd. Blacklightvolleybal is vol-
leyballen in het donker waarbij alleen fluoriserende schmink en witte kleding 
zichtbaar zijn door het gebruik van blacklightkannonen.  
 
Als laatste maar zeker niet minste zal er rondom de voetbalvelden en sporthal een 
baan uitgezet worden waar boerengolf gespeeld kan worden. 
 

Zoals u kunt lezen zijn er meerdere leuke activiteiten voor en door de inwoners 
van Stedum georganiseerd om Sportdorp Stedum feestelijk te starten.  
Kijk ook eens op de website, www.sportdorpen.nl  
 

Stuurgroep Stedum 
 

 

Sportdorp Stedum schaatst in Kardinge 
 
Als deelnemer van het project Sportdorp Stedum zal de 
ijsvereniging haar steentje bijdragen in de vorm van de 
organisatie van een schaatsactiviteit op de ijsbaan van 
Kardinge in Groningen. Het is de bedoeling gedurende 5 
weken op een vaste avond naar Kardinge te gaan. 
Waarschijnlijk zal dit in de maand november zijn en wel 
op vrijdagavond. U kunt er dan vrij schaatsen, maar er is 
ook de mogelijkheid om les te krijgen van een professi-
onele trainer. Elke avond verzamelen we bij de haven 
en rijden we met een aantal auto’s naar Kardinge. 

 
De kosten voor deelname zijn € 10,= voor alle 5 avonden. Het is niet mogelijk om 
per avond te betalen. Mocht u dus deel willen nemen en op bijvoorbeeld één 
avond niet meegaan, dan zijn de kosten ook € 10,=. Het deelnemen aan schaats-
les brengt geen extra kosten met zich mee.  
 
Heeft u zin om mee te gaan? Vul dan onderstaand strook in en lever deze in bij 
Anjo, Hofman Molenstraat 14. 
 
� --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik doe mee en geeft mij op : 
 
Naam :…………………………………………….. 
Adres:……..…………………………… 
Telefoonnummer : ……………………………………………….. 
 
Ik doe graag/misschien/niet* mee met de trainingen. 
*doorhalen wat niet van toepassing is. 
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Stedum, óók wielersportdorp  
 

Het mag duidelijk zijn dat Stedum een sportdorp is. Het aanbod is immers, voor 
een klein dorp, best aardig te noemen (o.a. voetbal, volleybal, schieten, Stemer 
omloop). En er lijkt een nieuwe loot aan de ‘sportboom’ te groeien; een wielerver-
eniging! 
 

Sinds jaar en dag zijn er vele mensen in Stedum die met regelmaat de stalen ra-
ceros bestijgen. Naar het werk, een rondje rondom de kerk, een deelname aan 
een recreatieve toertocht en soms zelfs naar verre oorden om de heroïek van de 
Franse Alpen aan den lijve te ondergaan. Ieder op zijn of haar eigen niveau maakt 
vele kilometers over het zwarte asfalt om aan de conditie te werken, te ontspan-
nen of zich voor te bereiden op de ‘grote’ uitdagingen van het jaar.  
 

 
 

(Foto: Wim Zijlema.) Van links naar rechts: Nico, Nanne, Lukas, Bert, Jaap, Anne, Lies, Anjo, 
Bas en Ronald (onder) Jan Jur, Jur, Arend, Martin, Jan en Jan. 
 

Dat het wielrennen ook in Stedum leeft lijkt duidelijk. Recentelijk is er zelf een 
groep van zeven dorpsgenoten door Klimaatgroep Holland in een volledig nieuw 
tenue gestoken.  
 

Het idee om eens met al die ‘wielergekken’ een tochtje te organiseren was logi-
scherwijs dan ook het gevolg. Op zondag 27 september jl. ontmoeten 16 ‘topama-
teurs’ uit Stedum elkaar om één uur ’s  middags op het haventerrein voor een 
tocht van ongeveer 100 kilometer door het schitterende Groninger land. Eerst een 
Noordelijke lus van zo’n 50 km langs het pittoresk Westeremden en via Uithuizen 
naar Winsum en via Onderdendam terug naar Stedum. Mede dankzij een goede 
verzorging van de ‘rondemissen’ in de (helaas gesloten) Vlasschuur, werd door 
elftal deelnemers ook nog de uitdaging van de Zuidelijk lus aangegaan.  
 

Met het straffe tempo van Anjo op kop was het zelf voor de tempobeulen Jan en 
Jan onmogelijk om te demarreren en moesten velen alles ‘uit de kuiten’ halen om 
niet vroegtijdig gelost te worden. In vliegende vaart werd via Slochteren, Schild-
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wolde en Hellum het Schildmeer gepasseerd. In Appingedam werd het zwaar en 
moest door enkelen de tol worden betaald voor de bovenmatige inspanning. Maar 
zoals het een goed peloton betaamt werden de ‘zwaksten’ uit de wind gehouden 
en via Garrelsweer en Loppersum kwam, met een voorsprong van 15 minuten op 
het snelste schema, de toren van Stedum rond half vijf weer in het zicht.  
 

Moe maar voldaan werd de inspanning afgesloten met een drankje en een hapje 
op het terras van een niet nader te noemen familie aan de Stationsweg 2. Rond 
zeven uur ‘s avonds kwam er een einde aan een mooie fietsmiddag in het sport-
dorp Stedum.  
 

Een traditie lijkt geboren, dus ben je ook een ‘fanatieke’ racefietser (m/v), hou dan 
alvast de laatste zondag in september 2010 vrij voor een leuke fietsuitdaging met 
dorpsgenoten. En mochten we een Sportdorp worden op de site van het Huis voor 
de Sport Groningen, dan is de kans reëel dat de wielervereniging Stedum ge-
noemd gaat worden. Hierover later vast meer.  
 

Arend Koenes 
 

 

Hengelclub “Ons Genoegen” 
 

De zesde wedstrijd van de Zomeravond-competitie werd gehouden op woens-
dagavond 24 juni 2009. Aanvankelijk stond er op het wedstrijdrooster dat er gevist 
zou worden in het Boterdiep tussen Bedum en Onderdendam. Maar door werk-
zaamheden aan de weg werd er uitgeweken naar de klinkerweg langs het Boter-
diep bij Ellerhuizen. Op deze plek, waar al sinds mensenheugenis gevist wordt, 
wil het wel eens bijzonder goed lukken. Er wordt daar regelmatig goed gevangen. 
Om die reden gingen de vissers van “Ons Genoegen” er ook met een goed gevoel 
naar toe. En ook deze keer hadden de vissers er mooi weer bij. Spijtig is het te 
noemen dat de vangsten toch weer wat tegenvielen. Concluderen kun je, dat het 
vissen zijn ups en down kent en dat het ene jaar niet het andere jaar is. 
 

Uitslag woensdagavond 24 juni 2009: 1e G. Feenstra: 3 vissen, 320 gram, 9,4 punten. 2e C. Re-
ker: 2, 290, 7,8. 3e B. Boxem: 1, 90, 2,8. 4e J. van Leeuwen: 1, 90, 2,8. 5e W. Boxem: 1, 50, 2. 
6e J.J. Kalisvaart: 1, 40, 1,8. 7e F. Mars: 0, 0, 0. 
 

Secretaris Tjeerd Burgstra maakte als vanouds weer de tussenstand op, na zes 
wedstrijden met nog ééntje te gaan. Tussen de haakjes staan de aantal meege-
viste wedstrijden. 
Slechts drie deelnemers vingen gemiddeld meer dan twee vissen per wedstrijd. 
Misschien dat de laatste wedstrijd op 1 juli nog een extra duitje in het zakje doet. 
Aan de vissers van “Ons Genoegen” zal het niet liggen. 
 

Tussenstand na zes wedstrijden. B. Hofman 11 vissen, 2520 gram, 61,4 punten (5). F. Mars 13, 
2080, 54,6 (6). C. Reker 7, 1850, 44 (5). B. Boxem 3, 1340, 29,8 (4). F. Feenstra 5, 1030, 25,6 
(4). D. Ameling 4, 570, 15,4 (1). W. Boxem 4, 220, 8,4 (4). J.J. Kalisvaart 3, 260, 8,2 (5). J. van 
Leeuwen 3, 260, 8,2 (3). J. de Jonge 0, 0, 0 (1). 

 
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) 

 
24 oktober   Familiezwemmen, voor meer data zie deze Stedumer. 
 
26 oktober  Passage Spreker: Karl May, deurwaarder over zijn werk. Iedereen is 

van harte welkom 
 
26 t/m 30 oktober   Internos stratenvolleybaltoernooi 2009 
 
27 oktober    Ledenvergadering Oranjevereniging in Hervormd centrum  
 
30 oktober   Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
 
31 oktober   Meet en sing, sing-in voor tieners en jongeren 
 
4 en 7 november N8W8: kinderen maken Stedumse Nachtwacht van 13.30 tot 16.30 
 
6 november  Najaarvergadering vereniging Dorpsbelangen Stedum in het Her-

vormd Centrum om 20.00 uur. 
 
6 november   Griepvaccinatie (H1N1) van 14.00 - 15.00 en van 16.30 - 17.00  
 
7 november   Open dag peuterspeelzaal 
 
7 november   Natuurwerkdag in Steemer bos van 9.00 – 12.30 uur 
 
7 november  Concert van Jehova Nissi en het Christelijk Vocaal Ensemble 
 
13 november   Opening Sportdorp Stedum 
 
17 november    Vouwenraad Stedum. Grunneger middag met verhalen en muziek 
    door mevr. van Bostelen in "Hervormd Centrum" om 14.30 uur 
 
21 november   Sinterklaasintocht 
 
27 november   Griepvaccinatie (H1N1) van 14.00 - 15.00 en van 16.30 - 17.00  
 
 

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 27 november. Kopij inleveren 
bij de redactie voor woensdag 18 november. 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 
 

 


