
 

De Stedumer 
 

 

 
Februari 2012 

 

 



 2

Karten op het ijs 
 

 
 
 
De ijsbaan is op de eerste dooi dag omge-
toverd tot een kartbaan. Men kon een aan-
tal rondjes maken in een kart met ijsban-
den. Hoewel het niet om een wedstrijd ging 
werd er in sommige ronden toch een aardi-
ge strijd geleverd. Het is maar goed dat nu 
de dooi is ingetreden want een rondje 
schaatsen op de ijsbaan was na afloop niet 
meer mogelijk.  
 
 
 
 

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 Jan Waling Huisman, Elizabeth Renkema en hun kinderen Annemieke 
en Fedde Sjoerd. (foto: Janna Bathoorn). Twintig jaar geleden besloten ze een woning te zoe-
ken op fietsafstand van Stad. In Stedum hebben ze die gevonden in de hoofdstraat. Een woning 
die aan al hun eisen voldeed. Eldert Ameling praat met hen. 
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Fantastische show Tineke Rouw en danseressen 
 

Ruim 50 mensen keken in de omgeto-
verde sporthal naar een warme show 
van Tineke Rouw en haar danseres-
sen. Voor de Activiteitencommissie 
was het natuurlijk wel een beetje een 
waagstuk, om de zaal voor zo’n show 
in te richten. Ook is het altijd spannend 
wat er dan aan publiek op af komt. Er 
moet gezegd, met alle hulp (w.o de 
bootcampers van zaterdagmorgen) luk-
te het uitstekend om er een heel ande-

re sfeer te maken. Licht en geluid van stedum.com had daar ook een grote rol in, 
en natuurlijk ook de Oosterse hapjes van Françoise de Thouars (uit de haven). Zo 
blijkt wel weer dat je er een hele leuke feestzaal aan hebt. Heel anders dan met 
Oud en Nieuw, maar wel gezellig. De kachel blijft een lastig punt. Bedienen is niet 
goed mogelijk en het blijft kiezen tussen een goede temperatuur en het lawaai van 
de ventilator. Onze excuses dat het, met -7,5 graden buiten, voor het niet dan-
sende publiek toch wel aan de frisse kant was. 
 

 
(foto: stedum.com)  
 

Op 1 februari was er een proefles buikdansen georganiseerd in de bovenzaal van 
het café, waar 22 dames en meisjes aan mee hebben gedaan. Hoewel niet 
verplicht, gaven zij een demonstratie die goed in de smaak viel. De show van acht 
Stedumer streetdance meisjes was ook hartverwarmend. Met hun belletjesdoeken 
maakten ze de zaal enthousiast. Geen podiumvrees bij deze danseressen in de 
dop, en ze konden dan ook rekenen op een warm applaus. 
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Even warm klappen en dansen was 
voor het publiek dan ook wel even 
goed. De dames van Tineke’s dans-
school, met blote buiken, hadden ner-
gens last van. Onder prachtige belich-
ting kwamen hun bewegingen goed uit, 
en met attributen als waaiers, sluiers 
en gouden vleugels was de aanblik 
spectaculair. De muziek was een men-
geling van klassieke en moderne Oos-
terse muziek. Ook het Gronings reper-
torie kwam aan bod. Tineke heeft een 
prachtige stem, en veel mensen waren 
onder de indruk van haar vertolking 
van Leonard Cohen (wel Engels) en Ede Staal (As vaaier woorden). Als slot dans-
ten de Stedumers (ook mannen, zij het niet altijd geheel vrijwillig) op het lied Dans 
om de navvel. Nog even nagenieten? Kijk voor een samenvattende video op ste-
dum.com of beluister Tineke op www.tinekerouw.nl. Met dank aan alle vrijwilligers 
en Sportdorp Stedum, voor de steun voor deze avond. Er hebben zich inmiddels 
een aantal liefhebbers voor een workshop buikdansen in Stedum gemeld! 
 

Lies Oldenhof  
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 
 

Koninginnedag 30 april 2012 
 

Dorpsgenoten, 
 

De Oranjevereniging heeft het programma voor 30 april Koninginnedag al bijna 
klaar en daarom willen wij een klein tipje van de sluier oplichten. 
 

Natuurlijk beginnen wij met de aubade bij het Hervormd Centrum,  in samen wer-
king met onder andere muziekvereniging Jehova Nissi. Daarna volgen de kinder-
spellen. Ook willen we graag vanaf 13.00-16.00 uur  de Priegelmarkt starten voor 
kinderen van de basisscholen op het sportterrein. Dus meisjes en jongens zoek 
leuke spulletjes bij elkaar voor 30 april. In de volgende Stedumer zullen wij verde-
re uitleg gaan geven. 
 

Vanaf 13.00 uur beginnen de spellen met als thema” met de Franse slag” Men 
kan zich opgeven als team  4 personen en 1 captain. Geweldige spelletjes wat 
zeker voor veel hilariteit zal zorgen. Stedumers zorg dat je de bij bent. 
 

Om 20.00uur is er een toneelavond in het Hervormd Centrum. Opgave voor de 
spellen en toneelavond zullen we vermelden in De Stedumer van maart. 
 
Coby Nienhuis 
Bestuur Oranjevereniging 

De zevende van de zevende 
 

Leonie Kruidhof en Sabine Tillema (foto:stedum.com) 
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Alvast noteren, want 7 juli wordt een bijzondere dag.  Drie boerengezinnen 
rondom Stedum zetten hun deuren open, familie Verduijn, familie Slager-
Wiersema en familie Blikker. We dineren “op het land”, in een passende entoura-
ge, zittend op stropakken. We denken nog na over passende muzikale begelei-
ding en een kleine plattelandssketch. Aanmelding komt nog. 
 

Lies Oldenhof 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 
 

Mee naar Duitsland? 
 

Op dit moment is er sneeuw in de Harz en is het op de Brocken (een berg van 
1142 meter) ijzig koud. Straks natuurlijk niet. De fietsers van Oet Steem deden 
eind januari met zijn twaalven al een rondje Blauwestad in de kou. Met zulke bik-
kels lukt het vast om 31 augustus op pad te gaan richting Hannover. En wie weet 
kunnen we ook nog iets van de Harz zien. 
 

Maar ook automobilisten mogen mee, bijvoorbeeld met een Oldtimer Camper. 
Nog een andere optie is een motor. Het wordt tijd nog eens te inventariseren wie 
serieuze interesse heeft. Zin om mee te gaan? Laat je belangstelling hiervoor we-
ten (als je dat nog niet hebt gedaan!). Dan kunnen de Duitsers ook alvast begin-
nen met hun voorbereidingen. Het is nog ver weg, maar de tijd gaat snel en gas-
ten onderbrengen vraagt het een en ander. Graag reageren vóór 21 maart. Cam-
pers kunnen altijd mee natuurlijk, en een of meer bezemwagens zijn ook handig. 
Wil je de prestatie van de fietsers volgen en kijken wat ze ’s avonds nog te koop 
hebben? Geef je op als volgauto/bezemwagen! 
 

Lies Oldenhof 
 
 

Mail naar activiteiten@stedum.com of oet-steem@hotmail.com de volgende ge-
gevens: 
 

Naam: ----------------------------------------------- 
 

Telefoon: ------------------------------------------- 
 

E-mail: ---------------------------------------------- 
 

Lid van vereniging: schietclub/motorclub/fietsclub/Jehova Nissi 
 

Eerder mee geweest: ja/nee 
 

Indien ja: voorkeur Duits gastadres: ------------------------------------   
 

Heeft belangstelling om per fiets/auto/camper mee te gaan. 
 

Reist mee met de fietsers : ja/nee 
 

Dit formulier mag ook op papier worden ingeleverd bij: Arend Koenes,  
Stationsweg 2. 
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Hoofdstraat 16, Stedum 
 

Wanneer ik bij de voordeur op de bel 
druk van het huis aan de Hoofdstraat 
16, klinkt er geen belgeluid maar een 
melodietje. De deur gaat open en daar 
staat Jan Waling Huisman (1958), 
echtgenoot van Elizabeth Renkema 
(1960) en vader van Annemieke (18 
jaar) en Fedde Sjoerd (13 jaar). Juist 
op het moment dat ik mee naar binnen 
zal lopen, zie ik naast de deur op de 
muur A100 staan. Het is er lang gele-
den op geschilderd. "Leuk, dat oude 
nummer!" zeg ik.  
 

In huis spreken wij af dat ik op een 
avond langskom voor 'De Stedumer'. 
Wanneer ik dan later op de afgespro-
ken avond aan tafel schuif -de keuken 
en de huiskamer lopen hier zonder on-
derbreking in elkaar over- wordt het 

eerste onderwerp het oude huisnummer A100 op de buitenmuur. "Wij hebben het 
expres laten staan," vertelt Jan Waling. 
"Ja," vult Elizabeth aan, "wij zijn gek op details en eigenlijk op alles wat betrekking 
heeft op de geschiedenis van deze woning!" 
"Dat nummer," zegt Huisman, "heeft te maken met de postbezorging destijds. Het 
is eigenlijk het oude huisnummer." "En," zegt Elizabeth, "ik heb hier in Stedum 
meer huizen gezien met een dergelijk oud nummer naast de voordeur." Elizabeth 
heeft haar eigen achternaam Renkema aangehouden. Je schrijft Elizabeth met 
een z. Dat is handig om te weten, want voordat je het doorhebt schrijf je het met 
een s. In 1993, één jaar nadat zij met hun beiden in Stedum zijn komen wonen, 
zijn zij getrouwd. Dat jaar 1993, weten zij nog goed, was een ontzettend nat jaar, 
met een voorjaar dat niet tegenviel. Inmiddels wonen Jan Waling en Elizabeth 
twintig jaar in Stedum. Hun beide kinderen Annemieke en Fedde Sjoerd zijn ook 
in die periode geboren. 
 

Jan Waling: "In Groningen was mijn eerste flatje super minimalistisch ingericht. Ik 
zat er anderhalf jaar en toen kwam Elizabeth bij mij wonen. Wij wilden toen graag 
een ander huis." Juist in een weekend dat Elizabeth met de zuster van Jan Waling 
naar Londen was, kwam hem een advertentie onder ogen. Huisman: "Ik zag een 
heel klein advertentietje in het toenmalige Nieuwsblad. Er werd een huis aange-
boden waarvan ik dacht, dat het voldeed aan onze wensen. Wij wilden, let op, een 
huis op fietsafstand van Groningen. Er moest een treinstation zijn, een supermarkt 
en een school. Daarnaast moest het huis een grote schuur hebben. Wij wilden 
ook een grote tuin. De woning moest een houten vloer hebben! En dit huis hier 
had het allemaal! Ik ben dat weekend, nota bene op zondag, naar Stedum ge-
fietst. Ik realiseerde mij toen niet, dat zoiets in Stedum op zondag niet kon. Ik ben  
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het huis zelf niet in geweest. Zo brutaal was ik twintig jaar geleden nog niet… 
Maar ik ben er wel voor een deel omheen gelopen, zo goed en kwaad als dat 
ging." Die maandag belde Huisman meteen de makelaar op. Dinsdag konden Jan 
Waling en Elizabeth samen met de makelaar de woning bezichtigen. 
"Wat was je eerste indruk?" informeer ik. "Ik dacht wat een klokken hangen er 
hier. En wat een hout!"  
"Natuurlijk was het toen de tijd van schrootjes. En van muren waar matten tegen-
aan gespijkerd werden," vult Elizabeth aan, "maar echt overal in de woning waren 
de muren met hout bekleed." Jan Waling: "Er zaten zelfs doorgezaagde boom-
stammetjes tegen de muren gespijkerd." Hij toont een foto uit dat jaar, waar je in-
derdaad de doorgezaagde bomen tegen de muren ziet zitten, inclusief de boom-
schors. Maar het huis bleek precies het huis te zijn wat zij zochten. "Wij hebben 
het toen gekocht van Ekke en Bernice Kamphuis, die er met hun beide kinderen 
Diana en Sjors woonden," vertelt Huisman, "maar wat had die Ekke toch een 
klokken! Veel eerder heeft hier een wagenmaker annex kuiperij gezeten. Eerst  
K. Pol en daarna Eppe Luken. En dan heeft Jan Swieringa hier gewoond." 
 

Elizabeth: "Wij hebben pas een gat voor een regenwatertank moeten graven. 
Maar dan kun je echt zien dat hier van alles nog in de grond zit uit de tijd van die 
bedrijven. Je vindt bijvoorbeeld handgemaakte spijkers in verschillende maten. 
Wij vonden twee ijzeren hengsels waar doodskoppen op stonden...." Even blijft 
het stil.  
"Nee," reageert Jan Waling, "ze zijn echt niet van een doodskist. Er liggen wel die-
renbotten. Maar dat is ook alles." Elizabeth staat op en gaat nog even kijken waar 
de hengsels zijn gebleven, maar komt onverrichter zake terug. Mogelijk liggen zij 
buiten op een vensterbank. 
 

In de kamer aan de muur heeft Elizabeth een paar fijne zelfgeschilderde schilde-
rijen hangen. Ook laat zij mij nu nog wat andere door haar kunstig vervaardigde 
objecten zien. Eigenlijk valt er heel wat in deze kamer te bewonderen. Hier zie je 
een mix van ouderwetse, klassieke en stijlvolle meubels en voorwerpen. "Wij ne-
men altijd iets leuks mee als herinnering aan onze vakanties, altijd uit een grote 
plaats in het buitenland," zegt Elizabeth. In dit huis wordt regelmatig met meubilair 
geschoven. Eigenlijk ben ik wel nieuwsgierig of zij hier ook aardewerk verzame-
len. Aan de voorkant van het huis kun je achter een raam twee leuke witte vazen 
zien staan. Ook in de kamer staat mooi aardewerk. Ik wijs twee schaaltjes aan. 
"Nee, dat verzamelen wij niet," zegt Elizabeth en pakt één van deze schaaltjes op. 
"Die hebben wij een keer gekocht op een rommelmarkt in het buitenland." Wan-
neer je omhoog kijkt zie je het robuuste plafond, de onderkant van de vloerplan-
ken van de bovenverdieping en de balken. Deze balken zijn verstevigd en daarna 
weer betimmerd. Verspreid door de kamer branden lampjes met waxinelichtjes. Er 
staan verscheidene kandelaren. Een oude kolenkachel valt op door zijn eenvou-
dige schoonheid. De antieke schoorsteenmantel komt oorspronkelijk uit een ander 
huis. Ook zie je hier twee vriendelijke beelden staan, een gedrongen zwarte oli-
fant naast een rijzige pinguïn. De opstelling van dit duo ontlokt de gedachte: zo, 
die kunnen het goed met elkaar vinden! 
"Ik vind engeltjes, die je met Kerstmis ziet, altijd zo leuk," vertelt Elizabeth. Zij wijst 
mij er enkele aan. 
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Op een plank verderop staan een rijtje metalen fantasie figuurtjes. Eén voor één 
windt Elizabeth ze op en laat deze spinachtige robotjes door de kamer scharrelen. 
Ééntje heeft Fedde Sjoerd samen met zijn vader gemaakt. Deze geinige beestjes 
worstelen zich op hun lange dunne metalen pootjes over de houten vloer. 
"Waar zitten jullie kinderen op school," wil ik weten. Jan Waling: "Fedde Sjoerd zit 
op het Groene Lyceum in Winsum en Annemieke zit op het Zernike College in 
Groningen. Fedde Sjoerd is ook lid van de Scoutingvereniging 'De Struners', Ste-
dum. Elizabeth is er de penningmeester van. "Is dat een pittige functie," vraag ik. 
"Ik ga nu het derde jaar in. Wij zijn een nog jonge vereniging en een heleboel din-
gen moet je als het ware zelf nog ontdekken." 
 

's Ochtends loopt hier in huis om tien over zes de wekker af. Elizabeth werkt drie 
dagen in de week. Jan Waling is vijf dagen van de week aan het werk. Elizabeth 
heeft een onderwijsbevoegdheid en mag aan het lager onderwijs handenarbeid, 
tekenlessen en schilderen geven. "Maar ik heb een baan in een hotel! In Gronin-
gen. Ik doe daar de kamers." 
Jan Waling Huisman volgde de Hogere Landbouwschool in Groningen, deed mili-
eukunde. "Ik wilde daar wel werk in zoeken, maar ik moest eerst nog vervangende 
dienstplicht doen. Ik was dienstweigeraar." Op de vraag wat voor taak hij toen 
moest verrichten zegt hij: "Ik werd geluidstechnicus bij een popgroepencollectief in 
Groningen." Huisman bleef uiteindelijk hangen bij een verhuurbedrijf en werd 
hierna vrachtwagenchauffeur. Door toeval rolde hij in 1989 het Universiteitsmuse-
um binnen. Hij beheert daar de natuurwetenschappelijke instrumentencollecties, 
zoals oude microscopen en meetapparatuur. Hij onderhoudt de voorwerpen, moet 
deze beschrijven en publiceert er over. Af en toe moet er iets opgeknapt worden. 
Daarnaast houdt Huisman met veel plezier lezingen. 
Op de dagen dat zij beiden werken gaan zij met de auto naar de Stad. Achterin de 
auto ligt dan de fiets van Jan Waling. Op dit gewone herenrijwiel rijdt hij terug naar 
Stedum. "Want, ik zei het je! Wij wilden een huis op fietsafstand van Groningen!" 
 

In hun grote schuur, ook in die tijd één van hun beider wensen, hebben zij twee 
auto's staan. Deze worden door Jan Waling gerestaureerd.  
Hun camper, een Bedford, staat samen met een Triumph, type Spitfire uit 1967, 
opgeslagen in een loods buiten het dorp. Voor het huis staat hun Citroën, de auto 
voor dagelijks gebruik. "Want een auto," zegt Jan Waling, "is iets wat ik mijn hele 
leven al leuk vind!" 
 

Eldert Ameling 
 
  

Zorgbuurderij De Heemen 
 

Er wordt heel hard gewerkt om het huis te verbouwen tot een multifunctioneel ge-
bouw. De planning is om 1 mei hiermee klaar te zijn. We gaan vanuit de Zorg-
buurderij werken als zorgboerderij die van maandag tot vrijdag dagzorg gaat bie-
den van 9.00 tot 15.00 en Naschoolse zorg van 15.30 tot 19.30. Ook is een deel 
van het gebouw altijd beschikbaar voor mensen die de dorpstuin en de dierenwei-
de bezoeken. Zij kunnen gebruik maken van de hal, waar toiletten en een aan- 
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recht aanwezig is. Ook is het terras, de dorpstuin en de dierenweide vrij toeganke-
lijk en bied het mogelijkheden om te genieten en te ontmoeten. Zie voor meer in-
formatie  www.deheemen.nl 
 

Margreet Wiersema 
 

 

Oproep bollen planten 
 

Van de gemeente Loppersum krijgt elk dorp 500 bollen uitgereikt om zelf te plan-
ten. Vanwege de vorst is dat later dan de bedoeling was, dus nu moet alles snel in 
de grond. Wilt u meehelpen of hebt u een suggestie? Graag op 25 februari om 
10.00 uur verzamelen bij het begin van de Laan Nittersum (Borgweg kant). dan 
kan er een bollentrein worden gevormd en staat Stedum er volgend voorjaar mooi 
bij. Pootschep en handschoenen zelf meenemen, kinderen welkom!  
 

Lorette Verment  
Dorpsbelangen Stedum 
 

 

Dorpskraam  
 

Vrijdagavond 27 januari komt een groep van 14 mensen af op de oproep voor een 
brainstorm over het onderwerp dorpswinkel. Kaj Reker begeleidt deze brainstorm 
en er is een hele open sfeer waar iedereen zijn of haar gedachten en ideeën over 
een dorpswinkel in de groep gooit. Aan het eind van de inspirerende avond is de 
conclusie dat we vooral wat er al is op het gebied van levensmiddelen willen koes-
teren. Denk aan de rijdende winkel, 't Snuusterhoukje, het biologische pakket, de 
kaasboer, de dorpstuin, rundvlees, aardappelen en eieren. We willen wat er al is 
meer zichtbaar maken en bovendien kijken of hier nog op een of andere manier 
een wenselijke aanvulling op kan komen. Daarom komt er een vervolgbijeenkomst 
waarvoor bovengenoemde partijen worden uitgenodigd. Iedereen die hierbij wil 
aanschuiven kan zich melden via www.dorpsbelangen@stedum.com. 
 

Lorette Verment 
Dorpsbelangen 
 

 

Weidevogels 
 

Het grasland van de Heemen is niet alleen geliefd bij de koeien van Pieter Be-
rend. Er zijn elk voorjaar weer veel vogels die in de weilanden achter de boerderij 
hun voedsel komen zoeken en hun eieren leggen. De drie boeren aan de Bedu-
merweg: Kruizinga, De Heemen en Sevenhuysen hebben samen een plan opge-
steld om de weidevogels te helpen. 
 

Hierbij wordt de bedrijfsvoering, waar mogelijk, afgestemd op de habitateisen van 
de weidevogels. Dat betreft het voedselaanbod, de schuilmogelijkheden en een 
goed broedgebied. Door de percelen in het gebied op verschillende weidevogel-
vriendelijke manieren te beheren, wordt hier zoveel mogelijk een helpende hand 
geboden. Er zijn percelen waar pas begin of halverwege juni wordt gemaaid dan  
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normaal. De jonge vogels kunnen hier veilig groot worden. Ook zijn er percelen 
die niet meer bemest worden met drijfmest, maar met ruige mest (van de potstal). 
Hierdoor ontstaat een kruidenrijkere vegetatie die minder dicht is dan de normale 
graslanden. De jonge vogels kunnen hier beter aan hun voedselbehoefte voldoen. 
Ze kunnen hier beter doorlopen en het voedselaanbod van vliegjes, spinnetjes, 
kevertjes en andere diertjes is groter. Deze percelen worden ook niet voor 15 juni 
gemaaid.  
 

Bij de NAMlokatie ligt een plas, dit is een trekpleister voor weidevogels. In het 
vroege voorjaar komen hier veel weide- en watervogels zich hier volvreten waarna 
ze een broedplek op gaan zoeken. Ook jonge vogels, met name kieviten, vinden 
in de sliklaag langs het water veel eten. Achter in het gebied wordt nog een laagte 
gecreëerd, waar in het voorjaar een laagje water in komt te staan. Zo’n plas-
drasgebied is de kracht van een succesvol weidevogelgebied. De percelen die 
gemaaid gaan worden, worden afgezocht op nesten en eventuele jonge vogels. 
Hierdoor kunnen maatregelen worden genomen om de vogels te beschermen. Dit 
gebeurt door vrijwilligers die met een verrekijker het gedrag van de vogels obser-
veren en daardoor nesten traceren. Doordat de vogel zijn of haar uiterste best 
doet om de gluurder om de tuin te leiden, is dit een kunst op zich. Door al deze 
maatregelen in te passen in de bedrijfsvoering, krijgen de weidevogels kansen 
aangeboden om hun jongen succesvol op te laten groeien tot ze vliegvlug zijn. 
Dat is het moment dat ze veilig genoeg zijn voor vossen, katten, reigers, maaima-
chines etc. Dat is waar de boeren en de vrijwilligers het voor doen! 
 

Sieger Wiersma 
 
 
 

 

Heike Siert Wiersema 
17-10-1937 – 23-12-2011  
 

Mijn man is op 23 december 2011 overleden in zijn huis in Appingedam.  Een jaar 
daarvoor , met kerst melde hij ons dat het eten niet goed meer ging. In januari 
werd de diagnose slokdarmkanker vastgesteld. Heike is van 1963 tot 2000 boer 
geweest op de Heemen in Stedum. Hij was een vooruitstrevend boer en bestuur-
lijk en maatschappelijk actief voor de landbouw en voor het dorp. Bij activiteiten 
op het gebied van toneel, schaatsen en dansen was hij altijd van de partij. We zijn 
heel blij dat er nog een interview in het kader van het verhaal van Stedum met 
hem is geweest en hierdoor is zijn verhaal voor Stedum vastgelegd. 
 

Heike was dankbaar voor wat het leven hem heeft gegeven. Het is voor ons een 
troost dat zijn leven ook voor vele anderen betekenis heeft gehad. Dat bleek uit de  
vele en hartverwarmende reacties die we tijdens de ziekte en na het overlijden 
mochten ontvangen. Het gemis zal altijd blijven, maar het is fijn dat zoveel familie, 
vrienden en kennissen met ons mee leven. Hartelijk bedankt daarvoor. 
 

Greta Wiersema-Cleveringa  
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Fusie van Scholen, kinderopvang en peuterspeelzaal  
 

Per 1 augustus 2013 heeft Stedum één kind voorziening met een school, kinder-
opvang, en peuterspeelzaalwerk. Donderdagavond 16 februari werd de intentie-
verklaring getekend, waarin de partners Noordkwartier, Marenland en Kids2b ver-
klaren dat ze alles op alles zullen zetten om in samenwerking dit doel te bereiken. 
 

 

Veel ouders en belangstellenden waren aanwezig om het feestelijke moment mee 
te maken. Zij ontvingen bij aanvang van de bijeenkomst een bijzonder cadeautje.  
Marenland, Noordkwartier en Kids2b hebben een projectleider aangesteld om de 
kind voorziening te realiseren. De projectleider functioneert samen met de pro-
jectgroep, waarin de directeuren van de huidige scholen OBS de Bongerd en CBS 
de Crangeborg zitten, de voorzitters van de medezeggenschapsraden van beide 
scholen, en een vertegenwoordiger van Kids2b. De projectleider, Mariët Schilper-
oort van het bureau Van Bleekveld en Terpstra, vertelde donderdagavond over 
hoe de droom van één voorziening werkelijkheid kan worden. Er zullen naast de 
projectgroep verschillende werkgroepen komen, waarin wordt afgestemd hoe za-
ken worden geregeld in de nieuwe voorziening. Zo zal nagedacht worden over 
identiteit en pedagogische aanpak, maar ook over financiën, huisvesting en per-
soneel. De komende tijd wordt dit allemaal opgepakt onder regie van de project-
groep en projectleider, en in samenwerking met de werkgroepen.  
 

Op de foto staan op de achtergrond de twee schooldirecteuren Gerrit Huizenga en Lammy Kok. De  
intentieverklaring wordt getekend, door v.l.n.r. mw. M. Bolt van Kids2b, mw. L. Korteweg van Mareland  
en dhr. G. Meijer van Noordkwartier. (Foto’s: stedum.com) 
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De avond waarop de intentieverklaring werd getekend was druk bezocht; er waren 
meer dan zeventig ouders en belangstellenden uit het dorp. Naast Schilperoort 
voerde algemeen directeur G. Meijer van Noordkwartier het woord; hij vond het 
getuigen van ‘lef’ hoe ouders en schoolleiding in Stedum zelf het initiatief hebben 
genomen om tot een fusieschool te komen. Mevrouw L. Korteweg, adjunct alge-
meen directeur van Marenland stemde hier volmondig mee in en benoemde hoe-
veel werk al was verzet in het afgelopen jaar. Mevrouw M. Bolt, bestuurder van 
Kids2b vertelde dat Stedum een sterk netwerk met gastouderopvang kent, en dat 
goed zal worden bekeken hoe de sterke punten daarvan in de nieuwe voorziening 
worden meegenomen. Wethouder O. Hartman van de gemeente Loppersum was 
onder de indruk van de saamhorigheid en voortvarendheid in Stedum. Zij gaf het 
project een leidende rol, en sprak uit dat de gemeente zoveel mogelijk zou volgen.  
 

Vanuit de mede-
zeggenschapsra-
den werden de ou-
ders vervolgens 
uitgenodigd het ca-
deautje dat zij bij 
binnenkomst had-
den gekregen, uit 
te pakken. Elk pak-
je bevatte verschil-
lende legosteen-
tjes, waarmee ou-
ders symbolisch 
‘een steentje kon-
den bijdragen’. En-
thousiast werd aan 

de nieuwe fusieschool gebouwd. Deze speelse ‘Bengelburcht’ werd bij een hapje 
en drankje na afloop bewonderd.  
 

Het animo voor de nieuwe voorziening is groot, de sfeer in Stedum is zeer posi-
tief. De komende tijd zal veel werk worden verzet zodat op 1 augustus 2013 de 
nieuwe voorziening een feit is! 
 
 

Raadsvergaderingen via internet 
 

Sinds maandag 30 januari 2012 zijn de raadsvergaderingen van de gemeente 
Loppersum live te volgen via internet. Op www.loppersum.nl staat op de dag van 
de raadsvergadering een zogenaamde banner met daarop de tekst ‘Volg de 
raadsvergadering live’. Door hierop te klikken kan de vergadering live gevolgd 
worden. Ook is het mogelijk om de vergadering achteraf te beluisteren. Het is mo-
gelijk om per agendaonderwerp of per raadslid onderdelen te beluisteren. 
 

Carin Pier 
Communicatieadviseur Loppersum 
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Vergadering Dorpsbelangen 
 

Kort verslag van de vergadering van Dorpsbelangen op 24 januari 2012 
De agenda voor de eerste vergadering van 2012 was kort, maar duurde niet kor-
ter dan gewoonlijk en er was een informatief kennismakingsgesprek gepland met 
een mogelijk nieuw bestuurslid. 
 

Dorpswinkel 
Wij nemen aan dat de brainstorm over een dorpswinkel doorgaat, en  daar gaan 
we bijna allemaal naar toe. Wordt vervolgd. 
 

Sociale paragraaf 
De werkgroep  en een door de gemeente gefinancierde deskundige, is enkele ke-
ren bij elkaar geweest en op www.stedum.com hebben stedumers anoniem een 
aantal vragen kunnen beantwoorden. We hadden wel wat meer reacties verwacht. 
Verder zijn er  een aantal interviews geweest met verschillende personen uit het 
dorp. Alle reacties worden in een rapport verwerkt.  
 

Bestuur 
Een drietal bestuursleden; de voorzitter, secretaris en penningmeester hebben 
hun tijd in het bestuur er binnenkort op zitten. Wij zijn op zoek naar nieuwe be-
stuursleden. Er zijn enkele belangstellenden. Met een ervan hebben wij een oriën-
terend gesprek gehad. Het gesprek gaat dan over onderwerpen als; waar houdt 
Dorpsbelangen zich mee bezig en hoe zie jij je rol daarin.  Zoals u allen weet is 
Dorpsbelangen een aanspreekpunt voor de inwoners en voor de gemeente t over 
onderwerpen die de leefbaarheid of activiteiten in ons dorp aangaan. Dus als u 
belangstelling heeft… 
 

Sport voor iedereen 
Dorpsbelangen neemt contact op met Sportdorp om een competitie te organise-
ren voor jeugd en ouderen met daarin alle sporten die hier in het dorp te vinden 
zijn. Over meerdere weken verspreiden. Wordt vervolgd. 
 

Caféavond 
De organisatie is rond. Komt op www.stedum.com  
 

DOP 
De schadeafhandeling die is ontstaan bij het graafwerk loopt nog.  
 

De Stedumer 
Afie heeft de vragenlijst aan nieuwe bewoners uitgebreid. Het wordt lastiger om 
nieuwe  bewoners te vinden. Afie zal nu ook –af en toe- bewoners  interviewen die 
hier al langer wonen. 
 

Nieuwbouw, klokkenpadgebouw en herinrichting 
Binnenkort overleg met de gemeente. 
 

Speelvoorzieningen 
Er zijn nog geen aanmeldingen uit het dorp voor een commissie.  Er is haast bij.  
De bedoeling is dat er een verslag moet komen over het vervangen, uitbreiden, 
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opknappen van de speelvoorzieningen voor jonge kinderen. Bij deze nog een op-
roep aan ouders, grootouders, etc. om mee te praten.  Een plan moet voor 1 april  
bij de gemeente liggen. Dus meldt u aan om hierover mee te praten. 
 

Delfzicht 
Op een brief van ons, waarin wij onze bezorgdheid uiten over de ontwikkelingen 
bij Delfzicht en die naar alle dorpen in de gemeente is verstuurd,  is door bijna alle 
dorpen gesteund. De reacties zijn doorgestuurd naar de gemeente en de Raad, 
met de vraag om hier serieus naar te kijken. 
 

Jaap Haaijer 
Dorpsbelangen 
 
 

Opfriscursus voor weggebruikers 
 

Veilig Verkeer afdeling Loppersum organiseert op maandag 5, 12 en 19 maart om 
19.30 uur in het Dorpshuis in Zeerijp een cursus voor alle weggebruikers, die hun 
kennis van verkeersregels en verantwoord voertuiggebruik willen opfrissen. Tij-
dens die avonden ontdekken de deelnemers wat men allemaal nog niet weet en al 
is vergeten. Elke avond wordt afgesloten met een test. Met elkaar worden de re-
sultaten besproken.  
De docent is rijschoolhouder Helfferich. 
Men kan zich aanmelden onder vermelding van adresgegevens en telefoonnum-
mer bij VVN-afdeling Loppersum (0596) 57 21 19. 
De kosten voor de Opfriscursus zijn € 20,00. 
 
Henk ter Veen 
Secretaris VVN Loppersum 
 
 

Subsidiegelden Jeugd en Jongerenwerk 
 

De vereniging Dorpsbelangen Stedum heeft vanuit de gemeente Loppersum een 
rol in de verdeling van subsidiegelden voor jeugd en jongerenwerk. Om iedereen 
zo snel mogelijk te laten weten waar ze aan toe zijn is de deadline voor de aan-
vragen vastgesteld op 1 april 2012. 
Te laat ontvangen aanvragen kunnen wij niet in behandeling nemen! 
 

De bijdrage die via Jeugd- en Jongerenwerk wordt verstrekt is bedoeld voor de 
jeugd tussen 4 en 16 jaar. De gemeente verbindt aan de subsidietoekenning de 
volgende voorwaarden: 
  
De activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn (tussen 4 en 16 jaar). En-
tree mag er wel worden geheven, maar beperkingen in de zin van lidmaatschap 
mogen er niet zijn. De activiteiten worden gesubsidieerd tot een maximum van 60 
% van de kosten. De gemeente vindt dat er ook een eigen inspanning moet wor-
den verricht. 
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Daarnaast zijn er nog wat aanvullende voorwaarden vanuit het bestuur van 
Dorpsbelangen. Bij de aanvraag van een subsidie voor de pot Jeugd- en Jonge-
renwerk moet worden verstrekt: 
- een begroting van de activiteiten voor het komende jaar 
- een jaarrekening (kostenoverzicht) van het afgelopen jaar 
- een overzicht van het te verwachten aantal deelnemers 
- een beschrijving van de activiteit inclusief de duur 
- een melding van reeds ontvangen of toegezegde  subsidies voor  de activiteit 
 
Er worden geen vaste jaarlijkse subsidies toegekend. Zodra het subsidie bedrag 
van de gemeente is ontvangen zullen de aanvragers het toegekende bedrag ont-
vangen. 
 

Voor vragen en voor het indienen van een subsidie aanvraag kunt u terecht bij 
Wilco Witteveen, Bedumerweg 54, tel. 551781. 
 

Wilco Witteveen 
Penningmeester Dorpbelangen 
 
 

G.E.D Reinders Stichting 
 

Het doel van de Stichting is het financieel ondersteunen van verenigingen, clubs 
of groepen die op sportief, cultureel of sociaal gebied actief zijn in de dorpen Ste-
dum en Westeremden. Ook kunnen eenmalige projecten in aanmerking komen 
voor steun. In 2011 werd ongeveer 30 keer een bedrag uitgekeerd. 
 

Bij de beoordeling van de aanvragen voor 2012 zal meer dan voorheen gekeken 
worden naar (nieuwe) initiatieven, die worden ontplooid om als vereniging of stich-
ting meer inkomsten te genereren; daarbij worden de te ondernemen activiteiten 
voor het komende jaar en de daarmee te bereiken doelgroep ook onder de loep 
genomen; en er zal ook kritisch worden gekeken naar de financiële positie van de 
betreffende vereniging of stichting. 
 
Hoe komt u in aanmerking voor subsidie? 
Naast de eerdergenoemde doelstelling moet u voldoen aan de volgende voor-
waarden: 
- de aanvrager mag niet een speciaal godsdienstig of politiek doel na streven; 
- uw leden wonen voornamelijk in Stedum en/of Westeremden; 
- u bent sportief, cultureel of sociaal actief; en 
- u dient uw aanvraag voor 1 maart van ieder jaar in. 
 

Naast de aanvraag dient de vereniging, club of groep een financieel verslag te 
overleggen:  de verlies- en winstrekening van het afgelopen jaar; de balans per 31 
december van het afgelopen jaar en de begroting voor het komend jaar. 
 

Uw aanvraag dient vòòr 1 maart 2012 binnen te zijn bij de administrateur: Jan 
Krottje, Lellensterweg 30, 9921 TB Stedum, e-mailadres reindersstich-
ting@gmail.com. Voor eventuele vragen (0596) 55 14 82. 
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Nieuwe bewoners 
 

In deze rubriek worden nieuwe bewoners 
aan het dorp voorgesteld. Deze keer zijn 
Edo Visser en Jacqueline Venema. Zij 
wonen aan Weersterweg 6. 
 

Sinds wanneer wonen jullie in 
 Stedum? 
Sinds  februari 2010. 
 

Waar zijn jullie geboren? 
Edo in Dordrecht en Jacqueline in 
Winschoten. 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Edo heeft een klussenbedrijf , is allround 
timmerman en kitesurfinstructeur. 
Jacqueline is coördinator kinderwerk en 
onderwijsassistent. 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid?   
Samen mountainbiken door de bossen 

en zeilen. Hij houdt van kitesurfen en knutselen. Zij houdt van mozaïken. 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Warme oorden met zon en zee. 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland?  
Kites , snorkels, hangmat,  zonnecrème en tijdschriften. 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen?  
Verliefd op de plek en op het huis. 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe?  
Nee, nog niet. 
 

Wat zouden jullie doen als jullie de Postcodeloterij Straatprijs winnen?   
Een deel naar het goede doel, huis afmaken en een eigen plekje in het buitenland 
aan het palmstrand. 
 

Wat is jullie favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Ste-
dum dit boek of deze film zien? 
Ons favoriete film is: “Avatar “ van James Cameron, een prachtige fantasie film. 
 

Wat vind je, naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
Met zonsondergang vanuit Ten Post en Stedum op de achtergrond. 
 

Wat is jullie antwoord op de  vraag van de vorige nieuwe bewoners:  Wat 
missen jullie in Stedum? 
Een gezellig winkelstraatje. 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen? 
Wat zou je nog voor geks willen doen, wat er nog nooit van is gekomen? 
  

Afie Nienhuis 
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Uit de raad 
 

Wat nu weer te schrijven? De raadsvergaderingen kunt u tegenwoordig afluisteren 
via de website van de gemeente Loppersum. Publiek hoeft er niet meer te zijn. De 
commissievergaderingen verlopen goed, maar wel een beetje tam. We hebben 
het gehad over het milieubeleidsplan, over de nota recreatie en toerisme, over het 
onderzoek wonen en voorzieningen. 
 

Mooie plannen 

Maar wat voegt het toe om het daarover te hebben? Als voorzitter van de com-
missievergadering kan ik me er op een andere manier mee bezig houden. Waar 
gaat het over, wat is het belang voor te nemen besluiten, wat gaat hierdoor ver-
anderen? In de praktijk niet zoveel. Een gemeente is voor een belangrijk deel ver-
plicht om stukken te schrijven voordat ze handelt. Er moet een kader zijn, er moe-
ten bedoelingen worden afgesproken, dingen uitgewerkt, en dan hopelijk ook uit-
gevoerd, dan kan er ook nog geëvalueerd worden. Dit is niet triest bedoeld, het is 
leuk dit te bedenken bij de te behandelen agendapunten. Maar komt er nu een 
toerist meer of minder om? Ik denk van niet.  
 

Nota vrijwilligersbeleid 
Voor vrijwilligersbeleid geldt iets dergelijks. Er is meerdere keren om gevraagd. 
Nu ligt er zo’n nota, maar ook daar durf ik van te stellen dat er in Stedum geen 
vrijwilliger meer om komt. Stedum is natuurlijk geen Loppersum, waar een vrijwil-
ligersbank, en aandacht vanuit de gemeente misschien wel helpt. Hier ga je in de 
voetbalkantine staan als je wordt gevraagd. Dat doe je omdat je dat gezellig vindt, 
en de handen uit de mouwen wilt steken. De voetbalclub denkt om haar vrijwilli-
gers, nodigt ze uit voor een lekker etentje en de binding met de club is de belo-
ning. Of wij nu vergaderen over een nota vrijwilligersbeleid verandert daar niets 
aan. Toch willen we wel graag meepraten over hoe je deze taak organiseert, want 
een aantal raadsleden kent het vrijwilligerswerk van nabij. Meepraten over van 
alles, dat is onze belangrijkste taak. Op www.loppersum.nl kunt u horen hoe. 
 

Lies Oldenhof 
 
 

Young artists 
 

Er zíjn er in het orkest die al veertig, vijftig jaar muzikant zijn. U heeft ze wel zien 
glunderen, op een foto of in het echt, als ze een onderscheiding kregen opge-
speld. Maar, we hebben ook jeugd. Jonge muzikanten om trots en zuinig op te 
wezen, waar we 'wies' mee zijn. Jonge aanwas is voor iedere vereniging, dus ook 
voor ons, van groot belang. De snuffelcursus die Sietse Hamersma van het IVAK 
jaarlijks geeft aan leerlingen van groep vijf van de Bongerd en de Crangenborg is 
daarom nog steeds een goed idee. Het is een klein wonder: In enkele weken leert 
Sietse leerlingen die daar interesse voor hebben, spelen op een bugel (een wat 
groot uitgevallen trompet). De bugels vervullen in een fanfareorkest de rol die de 
violen spelen in een symfonieorkest. De eerste bugelist – bij ons is dat Berta 
Tuinstra –  krijgt dan ook altijd een hand van de dirigent aan het eind van een 
concert.   
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Maar dat terzijde. Want dit 
stukje gaat over muziek ma-
kende Stedumse jeugd. Op 
maandagavond 6 februari, 
voorafgaand aan de orkest-
repetitie gaven Sietse en zijn 
leerlingen een prachtige 
show weg voor ouders, 
broertjes en zusjes en de or-
kestleden. Het was erg leuk 
en klonk – op z'n Gronings - 
lang niet gek. Aan het eind 
werd er zelfs nog een stuk 
uitgevoerd samen met het 
hele orkest. Groot applaus 

uiteraard. De leerlingen waren – u ziet ze op de foto van Fokko Smit – van links 
naar rechts: Leon Smit, Anna Swieringa, Sil Spits, Remond de Jong en Erin Kock.  
 

Hoe mooi je al kan spelen als je een jaar les hebt, liet Wouter Arends daarna ho-
ren. En ook Florian Verduyn, die al weer een paar jaar lid van het orkest is, speel-
de ritmisch en met een mooie klank ook nog een stuk. Het had een toepasselijke 
naam: 'Young artists'. Wie van de muzikanten op de foto voelt zich aangespro-
ken? 
 

Fenneke Colstee 
cmv Jehova Nissi 
 

 

Verslag Steunstee 
 

Op  donderdag 2 februari hadden we Steunstee in het Hervormd Centrum. Er wa-
ren 31 personen aanwezig. Omdat  Lisette Stuut  afwezig was en Sieta Smit met 
vakantie, heette Riny van der Ploeg ons hartelijk welkom. In het bijzonder de heer 
Piet Kuiper, chauffeur van BoodschappenPlusBus. We begonnen met een kopje 
koffie/thee en daarna kreeg de heer Kuiper het woord. Deze bus is op afroep be-
schikbaar voor 55-plussers, die er uitstapjes mee kunnen maken. De nieuwe 
dienst is ondergebracht bij de ASWA in Appingedam. De 55-plussers van de ge-
meente Loppersum, Delfzijl, Appingedam, Slochteren en Eemsmond kunnen ge-
bruik maken van deze BoodschappenPlusbus. Er worden uitstapjes gemaakt o.a. 
naar tuin- en winkelcentra, markten, dierenparken, Hortes, visje eten bij visrestau-
rant Landman in Termunten, een speciaal ASWA menu, Radio en TV Noord, en-
zovoort. 
 
Samen met een vrijwillige begeleider(ster) en een chauffeur worden deze uitstap-
jes ondernomen. De deelnemers worden van huis opgehaald en ook weer thuis-
gebracht. De rollator kan altijd mee, want in de bus is plaats voor opvouwbare rol-
stoelen en/of rollators. Momenteel zijn er twee bussen en in de toekomst komt er 
een derde bus. Er zijn 9 chauffeurs en vele vrijwilligers. 
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Elke maand is er een nieuw progammaboekje. In de pauze ging er een lijst rond 
voor opgave van het progammaboekje, welke te zijner tijd rondgebracht wordt 
door de werkgroep van Steunstee. De kosten van de uitstapjes zijn relatief laag. 
Door een kortingspas te kopen ondersteunt men financieel het project “Bood-
schappenPlusBus”. Deze kortingspas kost 12,50 euro en is geldig tot en met 31 
december 2012. Op vertoon van deze pas krijgt men 3,00 euro korting op elk uit-
stapje. Nadat de heer Kuiper nog een aantal vragen had beantwoord, werd hij 
door Riny bedankt voor de gezellige middag en hij wenste ons wel thuis. 
 

Afie Nienhuis 
 
 

Pax Kinderhulp zoekt gastgezinnen 
 

In 1961 begon de stichting met het ophalen van Berlijnse kinderen voor vakantie 
naar Nederland. Jarenlang zorgden gastgezinnen vrijwillig voor een fijne vakantie 
voor kinderen in de knel. Vaak kwam jaren achtereen hetzelfde kind in het zelfde 
gezin: ze werden 'familie' van elkaar. 
Ook in 2012 zijn er kinderen in de knel, kinderen die liefde, warmte en aandacht 
zoeken, kinderen die graag in een gastgezin vakantie zouden willen vieren.  
 

Bent u zo'n gezin, wilt u een kind een kans geven? 
Staat uw huis en uw hart open? Doet u mee? Meld u aan bij Lientje Senneker 
(0596) 55 19 63; voor informatie kunt u ook www.paxkinderhulp.nl bezoeken. 
 

Lientje Senneker 
 

 

Start actie voor stichting “Make a Wish” 
 

Op zaterdag 11 februari was de aftrap voor de actie ten behoeve van de stichting 
“Make a Wish”. Tientallen mensen kwamen naar het Swaithoes om hun goede 
doelvast te laten leggen. Verreweg de meeste deelnemers kozen ervoor om af te 
vallen. Regina Datema van “Goud Gewicht” had het er maar druk mee. De topper 
wil maar liefst 11 kilo afvallen. En dat voor 7 juli! 
 

Karel had het aanzienlijk rustiger. Hij zou de conditietesten doen. Slechts twee 
mensen, toevallig beiden lid van de elektrische fietsclub Oet Steem, hadden zich 
daarvoor aangemeld. Na rijp overleg met beide heren is besloten dat er bij de tus-
senmeting op 21 april ook nieuwe mensen kunnen instromen voor een conditie-
test. Opgeven kan bij het Swaithoes.  
 

Deze week kwam er nog een leuk aanbod van portret- en pasfotograaf Harald 
Binnekamp van foto Bellevue uit Loppersum binnen. Hij wil mensen aan het begin 
en aan het eind van de actie op de foto zetten, om het verschil vast te leggen. De 
foto’s zijn niet bedoeld voor publicatie, maar worden gratis ter beschikking van de 
deelnemers gesteld.  
 

We weten nog niet hoeveel sponsorgeld er via de deelnemers binnen gaat ko-
men. Bij de tussenmeting in april zullen we hier meer zicht op hebben. Wel zijn er 
boetes met de deelnemers afgesproken. Voor het geval ze hun persoonlijke doel 
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niet halen. Alle boetes samen zijn al goed voor meer dan 1000 euro! We hopen 
echter via de sponsoren van de deelnemers een nog hoger bedrag binnen te ha-
len. Mochten mensen binnen en buiten Stedum zich verbonden voelen met de 
stichting waar het geld heen gaat, schroom niet en bel naar het Swaithoes (0596) 
55 23 69. We zullen je dan als sponsor koppelen aan een deelnemer.  
 

Karel Zuiderveld 
 
 

Cursus Kunstenmaker 
 

Voor kinderen van 7 tot en met 14 jaar. Na de voorjaarsvakantie start op maandag 
5 maart van 15.30-17.00 uur een nieuwe cursus Kunstenmaker. Samenwerken, 
experimenteren, technieken en materialen ontdekken, soms in de natuur aan de 
slag, een uitstapje naar een kunstenaar maken: we gaan van alles maken en be-
leven. Om de week 9x van 15.30 – 17.00 uur, € 65,- (inclusief materiaal). 
 

Zin om mee te doen? Geef je op bij beeldend kunstenaar en docent beeldende 
vorming Miriam Geerts, Hoofdstraat 35, Stedum, (0596) 55 19 
37/mimstedum@hotmail.com, www.injenopjes.com. 
 

Mirjam Geerts 
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Gezocht: dansparen 
 

Paren (jong of oud) die goed willen leren stijldansen afgewisseld met latin. De be-
doeling is om bij de basis te beginnen en langzamerhand te komen tot een goed 
niveau. Er zijn al een aantal geïnteresseerde paren, maar we zijn nog met te wei-
nig deelnemers. Als er voldoende paren zijn dan kunnen we misschien dit voor-
jaar nog beginnen met de lessen -onder deskundige leiding- in Stedum. Meer we-
ten: Jaap Haaijer, haaijer.j@inter.nl.net 
 

Jaap Haaijer 
 
 

Familiezwemmen, extra keer op 20 april 
 

De zwemdata voor de rest van het seizoen 2011-2012: 10, 17, 24 en 31 maart, 13 
en 20 april (gratis). Komt allen zwemmen, spetteren, bubbelen en neem buren, 
familie en/of vrienden mee want soms is het zo rustig dat we ons afvragen of het 
volgend jaar wel weer kan plaatsvinden... 
Het familiezwemmen is in zwembad de Beemden te Bedum op zaterdag van 
17.15-18.15 uur. Een kaartje kost € 3,-. 
 

Miriam Geerts 
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Stichting Sportdorp Stedum 
 

De Stichting Sportdorp Stedum heeft tot doel om het sporten te bevorderen en 
stimuleren. Zo gaan we een bijdrage leveren aan het skeeleren dat door de ijs-
vereniging wordt georganiseerd en in september 2012 starten we weer met 
Streetdance.  
 

Looptraining 
Ter voorbereiding van de Stemer Omloop op 12 mei 2012 wordt er vanaf donder-
dag 5 april (bij voldoende belangstelling) een looptraining onder leiding van een 
deskundige looptrainer georganiseerd. We gaan met twee groepen werken. Een 
jeugdgroep tot en met 15 jaar en een ‘seniorengroep’ vanaf 16 jaar. Per groep 
duurt de training 45 minuten. De jeugd start om 19.00 uur en de senioren om 
19.45 uur. De kosten bedragen voor leden van Sportdorp Stedum 15 euro (senio-
ren) en 10 euro (jeugd). Ben je geen lid van Sportdorp Stedum dan betaal je 5 eu-
ro meer. Opgave graag z.s.m. via a.koenes@hetnet.nl  
 

Tafeltennistafel 
In samenspraak met de gemeente Loppersum is besloten om de tafeltennistafel, 
die ooit als ‘kado’ van SportdorpStedum is aangeschaft na een verkiezing onder 
de basisschooljeugd, te plaatsen op het veldje achter de jeu de boulesbaan aan 
het Klokkenpad. Deze tafeltennistafel, die voor iedereen te gebruiken is, zal medio 
april 2012 geplaatst worden.  

 

Ideeën of suggesties 
Natuurlijk gaan wij in 2012 ook weer allerlei sportinitiatieven initiëren, faciliteren en 
organiseren. Natuurlijk horen wij ook graag van jou in welke richting jij eens zou 
willen bewegen! Heb je ideeën of suggesties, laat ons dat dan weten zodat we 
hier wellicht een stimulerende rol kunnen spelen. Let wel: het organiseren laten 
we graag over aan initiatiefnemers! 
 

Het lidmaatschap van Sportdorp Stedum is gratis. Het grote voordeel van het lid-
maatschap is dat je tegen gereduceerd tarief kunt deelnemen aan activiteiten die 
de Stichting Sportdorp Stedum initieert of faciliteert. Ook wordt je digitaal geïnfor-
meerd over alle (sport)activiteiten die gaan plaatsvinden. Een inschrijfformulier 
kun je opvragen via a.koenes@hetnet.nl of een bestuurslid aanspreken. Kijk voor 
meer informatie ook op www.sportdorpstedum.nl. 
 

Arend Koenes 
Stichting Sportdorp Stedum 
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 "Ons Genoegen", Zomeravondcompetitie 2012? 
 

Vissen blijft een intrigerende bezigheid. Wie een-
maal ondervonden heeft hoe je zomaar uit het wa-
ter een vis naar boven kunt halen is dikwijls ver-
kocht. Die wil het een volgende keer weer probe-
ren. 
De één 'veegt aan' wanneer het dobbertje ook 
maar een fractie beweegt en de ander wacht af 
met opslaan, totdat de vis de dobber een eindje 
wegtrekt. Denkelijk weet u hier alles van. 
 

Op de afgelopen bestuursvergadering heeft het bestuur het over een mogelijke 
Zomeravondcompetitie 2012 gehad. Hierbij nodigen wij de leden van Hengelclub 
"Ons Genoegen" dan ook uit om zich op te geven voor deze competitie. Vanzelf-
sprekend stelt het bestuur vooraf, dat om deze competitie financieel en organisa-
torisch mogelijk te maken en daar mee te doen slagen, er genoeg deelname moet 
zijn. Gedacht wordt aan tenminste een tiental deelnemers. U kunt zich opgeven bij 
onze penningmeester Jan Jaap Kalisvaart, Hoofdstraat 14, Stedum  
(0596) 55 17 76. 
 

Geeft u zich zo snel mogelijk op. Des te eerder weet het bestuur en ook u, of er dit 
jaar weer een competitie kan worden gehouden. Stelt u het a.u.b. niet uit. Geeft u 
meteen op. Dit om teleurstelling, bij onvoldoende opgave, te voorkomen. 
 

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) 
 
 
25 februari   Bollen planten om 10.00 uur 
 
25 februari  FlevOnice 
 
27 februari  Passage: Jubileum 50 jarig bestaan. Medewerking: De Spiekster wichter 

Pijper, In het Hervormd Centrum, aanvang 19.45 uur 
 
1 maart   Deadline subsidieaanvraag Reinders Stichting 
 
1 maart   Steunstee in het Hervormd Centrum van 14.00-16.00 uur 

Onderwerp: E.H.B.O. 
 
15 maart   Vrouwenraad Stedum : Een muzikale avond met zang van de groep  

"Forever" uit Noordlaren. Plaats: Hervormd Centrum. Aanvang: 19.30 uur. 
Kosten: € 4.- inclusief koffie met koek en 1 consumptie. 

 
 23 maart   Passage: Pasen, broodmaaltijd, in het Hervormd Centrum om 19.45 uur. 
 
 
1 april   Deadline subsidieaanvraag Jeugd en Jongerenwerk 
 
 
5 april   Start looptraining 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 23 maart. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 14 maart. 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 en Janna Bathoorn. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 

 


