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Dorpsgenoten, 
 

Het is al weer bijna april en dan gaat het bij de Oranjevereniging weer kriebelen. 
Wij denken een leuke Koninginnedagprogramma te hebben samengesteld. Ook 
hebben we er weer voor gezorgd dat er vertier is zowel jong als oud. 
 

Dit  jaar is het thema van het vertier zowel ’s morgens als ’s middags een Lan-
denspel. De wens van ons is dat iedere jonge deelnemer verkleedt aan de start 
verschijnt. Wie het mooiste is uit gedost, bij de kinderen ontvangt een leuke prijs! 
Dus doe allemaal je best, en zoek je leukste kledij uit. Liefst in een kledij van een 
land. De start is om 10.30 uur op het sportveld en we spelen, spellen uit de hele 
wereld! We hopen dat jullie allemaal komen. 
Natuurlijk staat ook de tent van de Oranjevereniging op het veld waar men eten 
en drinken kan gaan kopen.  
 

’s Middags om 13.00 uur starten we ook met het Landenspel voor deelnemers 
vanaf 12 jaar. Een  team dat mee wil doen moet bestaan uit 5 personen en 1 cap-
tain ( 4 heren en 2 dames). Iedereen wordt verplicht verzocht verkleedt aan de 
start te verschijnen  (6 personen in dezelfde kledij van een land). Ook zou het fijn 
zijn als het team een grote vlag met vlaggenstok meeneemt van het land dat men 
wil gaan uitbeelden. (Uitgesloten is Nederland). Deze vlag dient als joker bij de 
spellen en men kan dus extra punten behalen. 
 

We verwachten goed weer en veel teams aan de start en hopen natuurlijk op veel 
publiek, zodat er nog lang over nagepraat en gelachen kan worden. Mis het niet 
en geef je als team op! Opgave voor 15 april bij: Kees Vriezema, S.Jensemahörn 
8, (0596) 55 13 66 of Peter Jans, Lellensterweg 44, Stedum  (050) 302 18 97. 
Graag opgave voor vrijwilliger deze dag bij. Syta Timmer (0596) 55 10 55, Dinie 
Smit (0596) 55 14 54 of Coby Nienhuis  (0596) 55 15 50. 
 

Om 20.00uur  is er Toneel in het Hervormd Centrum. Het toneelstuk heet: Rozen 
in de bloei. De Toneelvereniging komt  uit Bedum. Ook een aantal Stedumers 
spelen hierin mee. Margreeth Dijkema speelt een gastrol en de regie is in handen 
van Johan Brokken. (In de flyer van april zullen wij hier verdere mededelingen 
over doen). 
 

4 mei 19.00 uur 
Herdenkingsdienst in de Nederlands Hervormde Kerk. 
 

Bestuur Oranjevereniging 

 
 

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 Geert en Elly Vast. (foto: Janna Bathoorn). De naam Jan Vast valt nog 
wel eens in het dorp. Hij is in 1974 overleden. Eldert Ameling vraagt zich af: wie is Jan Vast. 
Om hier achter te komen, praat hij met Geert en Elly Vast. 
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Struunbericht! 
 

Het voorjaar is al losgebarsten, de Struners kunnen bijna niet wachten om op 
kamp te gaan. In april gaan de scouts een weekeinde aan het logeren bij Scouting 
Vinchem in Winsum en in mei gaan de Struners op Kamp in de bossen bij Om-
men. Allemaal in het teken van het Noordelijk Pinkerkamp, het grote evenement in 
de Marnewaard in juni van dit jaar. Scouting is spannend, uitdagend, grensverleg-
gend, samen, buiten!  
 

Dit jaar bestaan de Scouting de Struners uit twee groepen; de welpen van 7 t/m 
10 jaar en de scouts vanaf 10 jaar. Voor de scouts is het juist de uitdaging om met 
simpele middelen… palen en touw… samen een kamp te bouwen, zelf koken op 
vuur… heel spannend allemaal. 
 

 
 
Voor de uitrusting van dat kamp zijn we op zoek naar nog wel wat spullen. Mis-
schien kan je ons wel helpen! 
 

We strunen nog naarstig naar een: 
Bungalowtent, luifel of groot stuk tentdoek / vrachtwagendoek / canvas  
bolderkar / steekwagen / kruiwagen, keukengerei / olielamp 
kloofbijl / grondboor / Slei / Sleg (grote houten hamer), metalen plaat (ca 
50x50cm) / pallet / tonnen / drums 
 

Heb je iets wat wij kunnen gebruiken? Of weet je iemand, heb je een idee? Neem 
contact op met Georg (85 07 32) of Helma (56 78 46) 
Of mail naar; scouts@destruners.nl website; www.destruners.nl  
 

Tot slot willen we iedereen van harte bedanken die bijgedragen heeft aan de  
Jantje Beton collecte. 
 

Georg Dekkinga/ Jelle van der Knoop 
 
 

Grande finale familiezwemmen met waterdisco 
 

Op zaterdag 26 maart van 17.15-18.15 uur familiezwemmen we voor de laatste 
keer dit seizoen. Dat gebeurt extra feestelijk met een waterdisco. Iedereen is, zo-
als altijd, van harte welkom. 
 
Monique en Miriam 



 4

Windmolens op het Swaithoes 
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De informatiebijeenkomsten in Ste-
dum, georganiseerd door Anjo 
Hofman, over het plaatsen van 
windmolens stemden tot nadenken. 
Uiteindelijk ben ik tot de conclusie 
gekomen dat zo’n windmolen toch 
lang geen gek idee is. Daarvoor heb 
ik een aantal redenen.  
 

1. Het een schone manier van 
energieopwekking. Dat spreekt me 
wel aan. 
 

2. In het Swaithoes maak ik geen 
gebruik van gas. Verwarming, koe-
ling, ventilatie, verlichting en nog 
een handvol andere elektrische ap-
paraten zorgen voor een hoog elek-
triciteitsgebruik. Zelf voorzien in de-
ze behoefte is aanlokkelijk. 
 

3. De molens zijn net geen 15 meter 
hoog. Molens lager dan 15 meter 
vallen buiten een streng goedkeu-
ringsregime. Het Provinciaal Omge-
vingplan Groningen staat plaatsing van deze molens niet in de weg. Alleen het 
bestemmingsplan moet worden aangepast. Gebleken is dat gemeenten daar over 
het algemeen niet moeilijk over doen. 
 

4. Een windmolen moet wind kunnen vangen. De ligging van het Swaithoes is 
daarvoor gunstig. Het ligt hoog op de wierde en redelijk aan de rand van het dorp. 
Bovendien aan de gunstige kant van het dorp, de zuidwest zijde. Met die windrich-
ting hebben we het vaakst te maken. 
Het plan is om twee windmolens te plaatsen op het dak van het Swaithoes. Eén 
aan de kant van de fitnessruimte, de ander op het praktijk gedeelte. Het dak is er 
sterk genoeg voor. Het pand was oorspronkelijk een smederij. Onder het dak be-
vind zich nog steeds een enorm sterke ijzeren constructie. Bedoeld om zware las-
ten aan op te takelen. Die constructie is sterk genoeg om een windmolen te kun-
nen dragen. Door de windmolens op het dak te plaatsen kunnen ze ongehinderd 
profiteren van de overwegend zuidwestelijke wind.  
 

5. De te plaatsen windmolens zijn erg stil. Eigenlijk hoor je ze niet. Hooguit een 
licht suizen. Dit in tegenstelling tot de enorme molens die ze bijvoorbeeld bij de 
Eemshaven in gebruik hebben. Die hoor je echt wel! 
 

6. Plaatsing van twee windmolens maakt dat ik veel overcapaciteit heb. Die over-
capaciteit aan stroom kan ik tegen een zeer aantrekkelijk tarief aanbieden aan ge-
interesseerden in het dorp. Ook het participeren in het project behoort tot de mo-
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gelijkheden. De exploitatie is winstgevend. De verwachting is dat binnen tien jaar 
de kosten terug verdiend zijn.   
 

Voor mij zijn dit redenen genoeg om het project op te starten. Om te peilen hoe de 
inwoners van Stedum tegen dit plan aankijken, heb ik volgende week vrijdag een 
voorlichtingsbijeen-komst gepland. Om 20.15 uur, in het Swaithoes. U bent van 
harte welkom! 
 

Karel Zuiderveld 
 
 
 
 
 

 
Mededelingen vanuit de Huisartsenpraktijk Stedum 
 

Onze praktijk is bezig met een traject van certificering. Wij proberen de werkwijze 
van zowel de apotheek als de medische zaken volgens de nieuwste richtlijnen uit 
te voeren. Hiervoor werd met een aantal andere apotheekhoudende huisartsen 
het afgelopen jaar een cursus gevolgd.  
Als gevolg van de certificering kunnen u veranderingen in onze werkwijze opval-
len. Zo hebt u mogelijk  gemerkt dat u extra schriftelijke informatie krijgt bij de uit-
gifte van een voor de eerste keer nieuw verstrekt geneesmiddel. We beschrijven 
nu onze procedures die we toepassen in ons werk. We bespreken deze en zullen 
op deze manier onze werkwijze gezamenlijk verbeteren.   
 

In de enquête die we vorig jaar hebben gehouden bleek een aandachtspunt de 
privacy in de praktijk. We zijn op proef gestart met muziek in de wachtkamer, zo-
dat daar niet meer te horen is wat er aan de balie met de assistente besproken 
wordt.  Uw opmerkingen blijven welkom om tot voortdurende verbeteringen te 
komen. 
 
Een andere bron om u te informeren blijft onze website www.huisartsstedum.nl 
 
Hier hebben we recent enkele berichten geplaatst over de mogelijkheid van  
teledermatologie in onze praktijk, informatie over het digitaal verwijzen via Zorg-
domein en een mededeling over de komende afwezigheid. 
 

Gesloten 
Van 11-15 april  zijn praktijk en apotheek gesloten in verband met nascholing. 
Van  2-6 mei zijn praktijk en apotheek gesloten in verband met Meivakantie 
Wilt u rekening houden met uw eventuele herhalingsmedicatie! 
Namens alle medewerkers van Huisartsenpraktijk Stedum  
 

F.Oosterhuis  
huisarts 
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Bij Geert en Elly Vast: wie was Jan Vast? 
 

Op 28 februari 1974 overleed de Stedu-
mer Jan Vast. Hij werd slechts 63 jaar 
oud, al lijkt dat als je jong bent nog een 
hele leeftijd. Terwijl de tijd waarin Jan 
Vast leefde al heel wat jaren achter ons 
ligt, viel het op dat de naam Jan Vast in 
ons dorp nog regelmatig genoemd wordt. 
Men praat met genegenheid over hem. 
Dat was dan ook de reden voor mij om 
eens aan te kloppen bij zijn oudste zoon 
Geert Vast, die samen met zijn vrouw Elly 
aan de Hoofdstraat 9 woont. 
 

In hun grote gezellige huiskamer zitten wij 
aan tafel. "Kijk," zegt Geert (1933), "ik heb 
al wat oude familiefoto's opgezocht." Eén 
voor één reikt hij mij deze foto's aan. 
Sommigen zijn prachtig bruin gekleurd, 
zoals je dat alleen bij oude foto's ziet. Het 

zijn kiekjes geschoten op willekeurige dagen. Indrukken uit het dagelijkse leven. 
Maar Geert heeft ook hele mooie portretten van zijn ouders. Op andere foto's zie 
je één van zijn grootouders. De foto's, waarop zijn vader staat afgebeeld, bekijk ik 
wat langer. 
 

"Wie was Jan Vast? Hoe zag hij eruit? Wat deed de heer Vast voor de kost en 
waar woonde hij?" Geert Vast glimlacht en zegt: "Hij is het mooiste op de film van 
Stedum. Écht, zoals de mensen hem in ons dorp nog kennen. Was dat niet een 
film uit 1967, 1968... Die film is er ook op DVD." Hij geeft mij een foto aan en zegt: 
"Mijn vader was een vrolijke, levenslustige man, sterk als een beer met flinke 
handen. Hij rookte sigaretten en shag. Ik zie hem nog zo voor me. Bijvoorbeeld op 
een stropak met een sigaretje in zijn mond." Geert Vast schat dat zijn vader onge-
veer 1 meter 76 lang moet zijn geweest. "Hij ging elke avond op tijd naar bed en 
er weer vroeg uit. Mijn vader was een harde werker." 
Het ouderlijk huis staat aan de Bedumerweg 56, waar nu de familie Voorma 
woont. "Dat huis is bijna 78 jaar oud," zegt Vast, "mijn ouders hebben het zelf la-
ten bouwen. Toen zij er introkken ben ik geboren. Moeder zei wel eens dat het 
toen erg mooi weer was. Ik ben 's avonds geboren op 29 maart 1933. Overdag 
hebben mijn ouders toen nog aardappels gepoot."  
 

Voordat zijn vader, moeder en oudste zus de nieuwe woning betrokken, woonden 
zij in een huis in de Molenstraat. Deze woning stond destijds op het pleintje schuin 
tegenover de voormalige garage. 
Achter het huis aan de Bedumerweg stonden twee schuren met stallen. Jan Vast 
hield daar koeien. Ongeveer vijftien stuks, melkvee. Zij stonden voor het huis. Va-
der Vast had eigen land en huurland. "Hij had misschien wel eens een schaap, en 
thuis was een hond, maar hij richtte zich helemaal op de koeien," vertelt Geert 
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Vast. Hij ziet vader 
nog zo voor zich, zo-
als hij over een hekje 
hing en naar zijn die-
ren zat te kijken. Die 
koeien waren zijn 
lust en zijn leven. 
 

Jan Vast verdiende 
de kost op de dors-
machine en bij de 
boer. Hij heeft heel 
wat uren op de 
dorsmachine geze-
ten. "Overdag liep hij 
in een overall, maar 
als hij uitging dan 
liep hij piekfijn in het 
pak." 
Geert's Vader werkte 
eerst bij Bartold Kui-
pers, thans de boer-
derij van J. Seven-
huijsen. Daarna is 
Jan Vast bij Martinus 
Wierenga aan het 
werk geweest. Dat is 
nu de boerderij van 
J. W. Ausema.  
"Eigenlijk is het een 
wonder dat mijn va-
der niet gesneuveld 
is in de Tweede We-
reldoorlog, 1940-
1945," vertelt Geert, 
"vader is door het 

oog van de naald gekropen." Jan Vast was gelegerd bij de Grebbeberg. Op de 
dag dat de Duitsers ons land binnenvielen was Jan Vast in Stedum. Hij was ziek 
en lag op bed. "Dat is zijn geluk geweest," zegt zijn zoon, "ik was toen de Duitsers 
hier in 1940 de oorlog begonnen nog maar net zeven jaar," vervolgt Geert Vast, 
"ik herinner mij nog, dat bij het uniform van vader zwachtels om de onderbenen 
werden gewikkeld. Dit waren grijskleurige beenwindsels, die bij het uniform hoor-
den. Ik heb vader wel eens geholpen met dat wikkelen. Maar het was lastig om 
dat netjes er omheen te krijgen." 
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Ik bekijk nu een andere foto waarop de opa van Geert Vast staat afgebeeld. Het is 
opa Stoffer Vast, de vader van Jan. Opa Stoffer staat op de foto een fietsband op 
te pompen. "Hij woonde met oma Frouwke in het huis waar nu mevrouw T. Post-
mus woont, Hoofdstraat, 24. Zij hadden een kruidenierswinkel; oma dreef de win-
kel," vertelt Geert. Hij heeft beide grootouders nog goed gekend. Oma was een 
Leegstra en was geboren in Loppersum. Het huis is er niet meer, maar stond als 
je van Stedum over de Stedumerweg komt, en links de eerste huizen van Lopper-
sum hebt gehad, even over de brug tegenover het gemaal. Ook Elly Vast heeft 
beide grootouders van haar man gekend. Opa Stoffer Vast had ook koeien. Die 
stonden achter de woning. Hij had er een stuk of acht. Oma overleed in 1968, op 
79-jarige leeftijd. Opa overleed in 1972, op 82-jarige leeftijd. Geert kent de data uit 
zijn hoofd. 
 

Voor veel mensen is de naam Vast een bekende naam. Zo zaten er vroeger veel 
leden van deze familie in de muziek bij de Christelijke Muziekvereniging 'Jehova 
Nissi'. Vader Jan Vast speelde tuba. Geert, die in 1947 bij 'Jehova Nissi' kwam, 
speelde piston en was daarna tromslager. Van de acht kinderen van Jan Vast en 
zijn vrouw Hillechiena Emke Vast-Doorn speelden maar liefst vijf kinderen bij 'Je-
hova Nissi'. Een paar daarvan hebben kort gespeeld. Zeven van de acht kinderen 
gingen naar de school die nu CBS 'De Crangeborg' heet. Eén broertje woonde 
later door zijn ziekte elders. Een jongere broer van Jan Vast was de bekende 
bakker Vast, van Vast-Banket. Eerst uit Westerwijtwerd en daarna Middelstum. 
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In welk huis Jan Vast geboren is, is niet helemaal zeker. "Het zou best hetzelfde 
huis kunnen zijn, waar indertijd zijn ouders woonden, Hoofdstraat, 24," veronder-
stelt Geert, "ik heb destijds wel gehoord dat een grootvader van mijn vader op het 
kerkhof bij de Hervormde kerk ligt begraven." Geert herinnert zich ook nog twee 
broers en drie zusters van zijn vader. "Eén ervan heette Elisabeth. Zij is in 1928 
overleden." De jongste broer van vader was oom Johannes. "Die heeft nog in In-
dië gezeten. Hij nam destijds de winkel van mijn grootouders over." Beide groot-
ouders bleven hierna in de Hoofdstraat wonen. Zij woonden toen in het huis waar 
nu de familie Baerends woont, Hoofdstraat 25. Geert is ook nog vernoemd naar 
zijn grootvader. Geert's tweede naam is Stoffer. "Het was heel gezellig in dat huis. 
Kinderen uit het dorp kwamen bij mijn grootouders televisie kijken. Niet iedereen 
had toen een televisietoestel." 
Van de acht kinderen van Jan en Hillechiena Vast is Geert nog de enige die in 
Stedum woont. Eén broer ging naar Hoek van Holland. De andere kinderen ble-
ven hier in de regio. Helaas zijn de drie jongste kinderen van vader Jan Vast alle-
maal al overleden. De oudste zuster van Geert wordt op 2 april 80 jaar.  
 

In 1958 trouwde Geert met Elly. Zij komt uit Wirdum. Het echtpaar ging wonen in 
het huis aan de Hoofdstraat 9. Zij wonen daar nog altijd met plezier. Dit pand was 
voorheen een manufacturenwinkel. In 1966 werd hun dochter Wilma geboren. In 
1968 kwam hun dochter Heidy op de wereld. Beide dochters Vast zijn getrouwd. 
Wilma heeft twee dochters en een zoon. 
 

"Op een dag," vertelt Geert, "ik werd in dat zelfde jaar 41, moest ik bij mijn vader 
komen. Hij besprak met mij wat elke koe moest eten. Hij legde uit, hoe elke koe 
verzorgd moest worden. Terwijl niemand het doorhad, ook vader niet, was dit het 
begin van zijn ziekte... Hij moest toen al erg ziek zijn..." Kort hierna belandde Jan 
Vast in het ziekenhuis waar hij op 28 februari 1974 is overleden. 
Na het overlijden van haar man bleef moeder nog anderhalf jaar in het huis aan 
de Bedumerweg. Toen de koeien daar verkocht waren, verhuisde moeder naar de 
Adriaan Clantstraat, nummer 14. Zij overleed in 1987. "Zij was een zorgzame, lie-
ve vrouw," vertelt haar zoon. Zijn moeder kende veel mensen. En Geert noemt 
wat namen op van de generatiegenoten van zijn vader en moeder.  
 

"Weet je," zegt Geert Vast, "als mijn vader vroeger met zijn trekkertje door het 
dorp reed, dan hoorden de mensen aan het geluid van de motor, dat hij het was." 
 

Eldert Ameling          
 

 

Herstel begraafplaatsen Stedum  
 

Kerken en kerkhoven zijn markante plaatsen in het landschap van Groningen. de-
ze terreinen zijn sterk verbonden met de ontwikkelingsgeschiedenis van het om-
liggende land en zijn daarom belangrijke dragers van ons cultureel erfgoed. Om 
de cultuurhistorische waarde van deze terreinen te behouden is zorg en aandacht 
hard nodig. Mede door het verdwijnen van de oorspronkelijke gebruiksfuncties zijn 
veel oude kerkterreinen in verval geraakt of laat het onderhoud te wensen over. 
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Sinds 1999 heeft de zorg voor kerkterreinen bij Landschapsbeheer Groningen en 
de Stichting Oude Groninger Kerken een vaste plek gekregen binnen ‘Kerken in 
het Groen’, een project dat het herstel van oude waardevolle kerkterreinen tot 
doel heeft. Door de uitvoering van achterstallig groenonderhoud en restauratie 
van grafmonumenten, baarhuisjes, bruggetjes en hekwerken zijn inmiddels al veel 
kerkterreinen in de provincie Groningen opgeknapt. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd door medewerkers van Landschapsbeheer samen lokale vrijwilligers 
die zich betrokken voelen bij het herstel en onderhoud van hun kerkterrein. Met 
werkdagen en scholingsactiviteiten wordt kennis over herstel, beheer en onder-
houd overgedragen.  
 

Komend zomer is Landschapsbeheer voornemend om samen met de Stichting 
Historie Stedum en de gemeente Loppersum herstelwerkzaamheden uit te voeren 
op de algemene begraafplaats van Stedum. Om mensen te informeren over her-
stel van dit terrein wordt op dinsdag 19 april 2010 om 20.00 uur een voorlichtings-
bijeenkomst georganiseerd in het Hervormd Centrum aan de Bedumerweg 8 in 
Stedum. Op deze avond zal Rein Wobbes van de Stichting Oude Groninger Ker-
ken een diapresentatie geven over de Groninger grafcultuur, aansluitend zal Al-
bert-Erik de Winter van Landschapsbeheer Groningen iets vertellen over het pro-
ject “Kerken in het Groen” en het herstelwerk dat zal worden uitgevoerd op de be-
graafplaats. 
 

Na aanleiding van deze bijeenkomst zal op zaterdag 7 mei een werkdag worden 
georganiseerd die wordt begeleid door Landschapsbeheer Groningen. Deze 
werkdag begint om 10.00 uur en duurt tot circa 15.00 uur. Wilt u graag een steen-
tje bijdragen aan dit herstel dan bent u van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst 
van 19 april en de werkdag van 7 mei. 
 

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met  
Albert-Erik de Winter van Landschapsbeheer Groningen, telefoon 050-3689797 of 
e-mail: a.e.de.winter@landschapsbeheergroningen.nl    
 
 

Zonnebloem en pompoenenwedstrijd  
 

Na het succes in kilo`s en hoogtes, door enthousiaste kwekers vorig jaar, willen 
we ook dit jaar weer een zonnebloem en pompoenen wedstrijd houden. 
De zaadjes zullen, na opgave om mee te doen, en als ik ze ontvangen heb, zo 
snel mogelijk worden rond gebracht waarna jullie er mee aan de slag kunnen. 
Er zullen net als vorig jaar weer tussentijdse metingen plaats vinden en die bevin-
dingen zullen dan in het gele krantje worden vermeld. (evenals de omstandighe-
den c.q. toestanden op en om de kweek plaatsen kunnen een vermelding op leve-
ren, als de meetdienst dat verantwoord acht). 
 

De data voor de tussentijdse metingen zullen ook in het gele krantje vermeld wor-
den, de eind datum zal in de loop van het seizoen, als de groei er uit is, worden 
vastgesteld waarna de laatste meting van de zonnebloemen zal plaatsvinden, en 
het wegen van de pompoenen in het café op de middag van de bekendmaking 
van de winnaars, met een prijsuitreiking . 
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Opgave kan op de avond van de voorjaarsvergadering van Dorpsbelangen , tele-
fonisch en elektronisch (zie hier onder) of op de opgavenlijsten op de beide basis-
scholen. Opgave graag  zo snel mogelijk: M.Zijlema, Sien Jensemahorn 6, 
Stedum, (0596) 55 12 77 martinzijlema@kpnplanet.nl . Namens activiteiten com-
missie Ver.Dorpsbelangen. 
 

Martin Zijlema 
 

 

Uit de raad 
 

Eigenlijk is het wel droevig dat er niets te schrijven valt. De raad houdt zich bezig 
met bakkeleien over wie de voorzitter moet zijn en over hoe we gaan vergaderen. 
Gevolg is dat er commissievergaderingen niet doorgaan en raadsvergaderingen 
na middernacht pas eindigen. Dat kon natuurlijk ook niet, en dus gaan we weer 
overleggen over de vergaderwijze. Inmiddels is er Loppersum Vooruit en Lopper-
sum Anders ontstaan, en daarmee zitten we met 8 partijen in de raad. Het wordt 
tijd dat we de krachten bundelen om ons over de bedreigingen van de komende 
tijd te buigen. 
 

Saneringsplan 
Binnenkort moeten we weer echt aan de bak. Het saneringsplan ligt op tafel en de 
raad moet moeilijke besluiten nemen. Vooral de bibliotheekvoorziening zal toch 
punt van discussie moeten zijn, want de bibliobusvoorziening zou opgeheven 
worden. Via school kan er in Stedum nog gelezen worden, maar naar ik aanneem 
is dat alleen voor de kinderen. In dorpen zonder school is dat ook geen mogelijk-
heid. Ouderen moeten de bus ook missen. De vraag is of we voortaan bood-
schappen doen en dan ook even naar de bibliotheek gaan, dus in Loppersum, 
Appingedam of Bedum. Dan moet de bieb natuurlijk wel regelmatig open zijn, of je 
moet de openingstijden al in je hoofd hebben, zodat je niet voor een dichte deur 
komt te staan. Dan is het met het bibliotheekgebruik ook gauw afgelopen.  
 

Zelf aan het werk 
Als je lid bent van een vereniging zullen de handen ook wat vaker uit de mouwen 
moeten. Privatiseren van kantines en kleedkamers is de nieuwe bezuinigings-
maatregel. Door Artikel 12 kan er echter wel een bruidschat worden meegegeven. 
Daarmee kunnen de huidige gebouwtjes worden opgeknapt en moet er worden 
gespaard voor de toekomst. Er moet door verschillende gebruikers goed worden 
samengewerkt. In de kleinere dorpen om ons heen (St. Annen, Lellens, Wes-
teremden) zie je dat iedereen betrokken is bij de dingen die in het dorp worden 
gedaan. De dreigende schoolsluiting in Westeremden bracht direct 65 man op de 
been, met een zelfgemaakt lied in de raadszaal. Ook de Stedumers moeten de 
krachten bundelen, en zorgen dat hier goede voorzieningen en een goede school 
blijft. We hebben nu de kans, laten we met elkaar zorgen dat het hier ook leefbaar 
blijft.  
 

Lies Oldenhof 
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Nieuwe bewoners 
In deze rubriek wor-
den nieuwe bewo-
ners aan het dorp 
voorgesteld. Deze 
keer Anton Zijlstra  
en Lianne Frankruij-
ter.  Zij wonen aan 
A.Clantstraat 1. 
 

Sinds wanneer 
wonen jullie  in 
Stedum? 
Sinds 15 augustus 
2010. 
 

Waar zijn jullie ge-
boren?  
Anton in Hefshuizen 
en Lianne in Onder-
dendam. 

 

Wat doen jullie voor de kost? 
Anton is autospuiter en Lianne volgt de opleiding sociaal agogisch werk. 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid?   
Hij houdt van met auto’s te sleutelen en zij doet aan majoretten. 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Borger. 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland?  
Een hangmat en muziek. 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen?  
Gezellig dorp en treinverbinding. 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe?  
Niet van toepassing. 
 

Wat zouden jullie doen als jullie de Postcodeloterij Straatprijs winnen?   
Een woonboerderij met een grote schuur kopen. 
 

Wat is jullie antwoord op vraag van de vorige nieuwe bewoner:  Wat is voor 
jullie de charme van Stedum?  
De huizen en de straten zien er knus uit. 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen? 
Willen jullie hier de rest van jullie leven in Stedum blijven wonen of willen jullie 
over een paar jaar weer terug naar jullie oude dorp? 
 

Afie Nienhuis 
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Bijzondere vertelsalon 
 

Jullie kennen vast De Vertelsalon, wel-
ke tweemaandelijks in het café gehou-
den wordt en veel mensen naar Ste-
dum trekt. Het is altijd leuk om een keer 
te gaan luisteren en te kijken. Maar de 
komende Vertelsalon wordt een Vertel-
salon die u niet wilt missen... 
 

Regelmatig zijn daar bekende kunste-
naars, maar deze keer hebben maar 
liefst twee Bijzondere Gasten toege-
zegd te zullen komen voordragen, wel-
licht begeleid door muzikale klanken.... 
 

Het zijn Meindert Talma, en Nyk de 
Vries. 
Ze zijn allebei bekend van de band 
Meindert Talma & The Negroes, en van 
vele goeie boeken zoals Rozijnkonijn, 
Dammen met ome Hajo en De Blauwe 
Fedde yn petear. 
http://www.meinderttalma.nl/ en 
http://www.nykdev.nl/  

 

Aangezien ik er mede verantwoordelijk voor ben dat deze heren naar Stedum 
komen (uit Friesland en uit Amsterdam!) hoop ik dat het Café in Stedum 15 april 
afgeladen is, en Meindert en Nyk te weinig van hun nieuwe bundels en eerdere 
boeken mee zullen nemen om aan de vraag van hun oude en nieuwe fans te kun-
nen voldoen.  
 

Dus zegt het voort aan een ieder die geïnteresseerd is in proza, poëzie, zang, it 
Nijfrysk, of aan diegenen die gewoon zin hebben in een gezellige avond! 
 

De Vertelsalon heeft altijd een boekenruiltafel. Neem een uitgelezen boek mee 
van huis, en ruil het voor een klassieker of vette bundel van de tafel. 
 

Janna Bathoorn 
 
 

Verslag Steunstee 
 

Op donderdag 3 maart hadden we weer Steunstee in het Hervormd Centrum. Er 
waren 23 personen aanwezig. Daar Lisette Stuut nog niet aanwezig was, heette 
Sieta Smit ons van harte welkom.  
We begonnen met een kopje koffie/thee. Doordat de spreekster nog niet aanwe-
zig was, namen we nog een kopje koffie/thee en ondertussen arriveerde Lisette 
Stuut. 
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Tegen 15.00 uur kwam mevrouw Olga Hartman, die sinds mei 2010 wethouder 
namens VVD/Gemeentebelangen/D66 is in de gemeente Loppersum. Zij is één 
van de drie wethouders in de gemeente.  
Eerst vertelde ze over haar achtergrond. Zij is in Oldambt geboren en wilde in 
Wageningen studeren, maar doordat ze geen gymnasiumdiploma had, heeft ze 
een lerarenopleiding gevolgd aan de Ubbo Emmius met de vakken wiskunde en 
biologie. Vervolgens is ze docent geweest aan de Noorderpoort. Verder heeft ze 
veel belangstelling voor verschillende verenigingen, zoals het Nut en de Histori-
sche Vereniging. 
 

Vanaf 2002 tot 2006 zat ze in de gemeenteraad van Loppersum, welke toen ver-
gaderde  in Wiemersheerd. Van 2006 tot 2010 nam ze zitting in de Provinciale 
Staten. Vanaf mei 2010 is ze wethouder voor de portefeuille: Volksgezondheid,  

Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Sociale Zaken, Sociale Werkvoorziening, 
Welzijn, Kunst en Cultuur, Onderwijs en Jeugdbeleid. Ze werkt drie dagdelen per 
week, maar meestal is het meer. 
 

Verder vertelde ze dat men in de toekomst verschillende taken gezamenlijk wil 
uitvoeren met de gemeenten Appingedam en Delfzijl, zoals Jeugdzorg en Milieu. 
Ook is het belangrijk dat het voor de burgers toegankelijk blijft.  
 

Daarnaast werd er gesproken over de woningbouw. Te zijner tijd worden er 6 le-
vensloopbestendige huurwoningen gebouwd. Deze woningen zijn zowel voor ge-
zinnen als alleenstaanden bedoeld. 
Er zijn 12 woningen gesloopt en 18 woningen worden nog gesloopt. Totaal wor-
den er 70 woningen in de gemeente Loppersum gesloopt.  Er zijn twee woning-
corporaties: Woningstichting Wierden en Borgen en Woongroep Marenland. In 
Stedum verhuurt Wierden en Borgen huurwoningen.  
 

Ook werden er vragen gesteld betreft de scholen in de gemeente Loppersum. 
Momenteel zijn er 13 basisscholen in de gemeente Loppersum. In de toekomst wil 
men grotere scholen met meer leerlingen. Olga Hartman noemde de term 0 tot 12 
jaar kindvoorziening (Kids2b, basisonderwijs 4 tot 12 jaar, dagopvang, naschoolse 
opvang). Ze adviseerde de scholen meer samenwerking, zoals het nu in Zeerijp 
gebeurde. De school (nu 80 leerlingen) heeft een goede samenwerking met de 
school  in Loppersum. Het basisonderwijs heeft twee besturen, te weten Stichting 
Marenland en Vereniging Noordkwartier. Gemeenten Appingedam, Bedum, Delf-
zijl, Loppersum en Ten Boer worden bestuurd door Stichting Marenland. Er zijn 28 
openbare basisscholen op 30 locaties. Het onderwijsbureau verzorgt het boven-
schoolse management. Vereniging Noordkwartier beheert 15 christelijke basis-
scholen in gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Het bestuur draagt 
eindverantwoordelijkheid en opereert tevens als werkgever van het personeel.  
Ten slotte werd Olga Hartman bedankt door Lisette voor de informatieve middag 
en wenste ze ons wel thuis en tot ziens op 7 april 2011. 
 

Afie Nienhuis 
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Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen 
Stedum 
 

Vrijdag 08 april om 20.00 uur in het Trefpunt 
 

Agenda 
 

Voorafgaand aan de vergadering zal de heer S. Wieringa van woningbouwvereni-
ging Wierden en Borgen ons bijpraten over de huidige stand van zaken mbt de 
nieuwbouw. 
 

opening 
1. verslag vorige vergadering (zie www.stedum.com, op de avond zelf wordt 

het uitgereikt) 
2. inhoudelijk jaarverslag (zie www.stedum.com) 
3. financieel jaarverslag 
4. verslag kascommissie 
5. verslag activiteitencommissie 
6. bestuurswisseling 
7. Peter Slager treedt af 
8. herdenkingsplaat oud-strijders 
9. Focketuin 
10. informatiebord 
11. Project geintegreerde kindvoorziening/scholen 
12. Najaarsbijeenkomst 
13. lopende zaken 
14. rondvraag 
15. sluiting 
 

Gelegenheid tot naborrelen. 
 
 

Succesvol ouder worden: hoe doe ik dat?  
 

Welnis Preventie (Groningen) organiseert in samenwerking met Steunstee Ste-
dum een informatie bijeenkomst hierover op donderdag 7 april van 14.00-16.00 
uur in het Hervormd centrum, Bedumerweg 8. 
 

Heleen Holwerda, preventiemedewerker van Welnis Preventie (Lentis Groningen) 
geeft informatie over succesvol ouder worden en vertelt wat u zelf kunt doen om 
klachten op latere leeftijd te voorkomen. Hoe slagen wij er in om, soms ondanks 
beperkingen, succesvol oud te worden? Hoe komen we van klacht naar kracht? 
Tijdens de bijeenkomst is er volop gelegenheid om in een informele sfeer ervarin-
gen uit te wisselen. De toegang is gratis. 
 

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u terecht bij: Lisette Stuut, 
Stichting Welzijn en dienstverlening, (0596) 65 07 87 l.stuut@s-w-d.nl of Heleen 
Holwerda, Welnis Preventie, (050) 522 32 98, preventie@lentis.nl 
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Steun Sportdorp Stedum, help ons leden te werven 

 

Iedereen die voor 1 april lid wordt van www.sportdorpstedum.nl maakt kans om 
deze Sportdorp fiets te winnen. 
 

Sportdorp Stedum heeft nu 46 actieve leden, maar heeft voor 1 juni 2011 mini-
maal 400 leden nodig om online communicatie tot een succes te maken. De rol 
van Huis voor de Sport Groningen binnen Sportdorp wordt kleiner en verenigingen 
gaan veel meer zelfstandig bezig met de organisatie van sportactiviteiten. 
 

Wanneer verenigingen via www.sportdorpstedum.nl een groot gedeelte van de 
inwoners van Stedum kunnen bereiken, is het voor de verenigingen makkelijker 
om activiteiten onder de aandacht te brengen.  
 

Wat kun je doen? Vertel familie, vrienden en kennissen over 
www.sportdorpstedum.nl. Motiveer ze om gratis lid te worden en zo de sportvere-
nigingen in Stedum te steunen. 
 

Janne Kuipers 
Projectmedewerker Sportdorp 
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Tennisvereniging de Bosbaan 
 

Na de ledenvergadering van 2 maart is het officieel: de vereniging zal per juli 2011 
geprivatiseerd worden. De tennisbanen zullen eind maart of begin april gereno-
veerd  worden, de gravel en het bovenste deel van de onderliggende lavalaag 
wordt vervangen, zodat we vanaf dit jaar op onze eigen  goed gedraineerde ba-
nen kunnen spelen. 
 

Begin april start ons nieuwe buitenseizoen, met op 9 april een klusdag voor leden, 
koffie/thee en lekkers en wellicht al een potje tennis als beloning voor een ieder 
die komt helpen. 
De lessen beginnen op dinsdag 12 en woensdag 13 april. En elke vrijdagavond 
vanaf 19.30 uur toss-avond. 
Ik had gehoopt hier al een aankondiging van een nieuwe serie cardiotennislessen 
(conditie, reactiesnelheid, muziek) te kunnen doen, maar helaas is dat nog niet 
definitief geregeld. 
 

Vrijdag 15 april verwelkomen we graag een ieder die eens kennis wil maken met 
tennis of met onze vereniging. Vanaf 19.30 uur ben je welkom, de banen  en de 
kantine zijn dan open, tennispartners beschikbaar, en een racket om te lenen.  
Ook als het slecht weer is is de kantine open, kom langs en maak vast een af-
spraak voor en mooiweer dag! www.tvdebosbaan.nl 
 

Janneke Aué  
 
 

v.v. Stedum 
 

Op en rond het voetbalveld  aan de Bedumerweg is het sinds enkele weken weer 
een drukte van belang. Voor alle elftallen, in totaal 3 seniorenteams en 5 jeugd-
teams,  is de competitie op het veld al weer enkele weken aan de gang. Natuurlijk 
zijn weer er tal van ontwikkelingen en nieuwtjes die wij graag met u delen. 
 

De sportieve prestaties samengevat 
Het vlaggenschip van de vereniging, het 1e elftal dat uitkomt in de 4e klasse van 
de KNVB, heeft een moeizame start gemaakt na de winterstop. Er zijn nog de no-
dige punten nodig om klassebehoud te bewerkstellingen, maar er is het volste 
vertrouwen dat dit zeker gaat lukken. Het 2e elftal, uitkomende in de reserve 5e 
klasse, doet nog mee voor het kampioenschap en mede dankzij de grote selectie 
(ruim 20 personen) presteert het 2e na de winterstop goed. Wellicht een feestje 
aan het eind van het seizoen? Het derde (veteranen)team, uitkomende in de re-
serve 6e klasse, doet al jaren in de (sub)top van de veteranenklasse mee en staat 
nu ook weer hoog genoteerd.  
 

De B-junioren staan al sinds het begin van het seizoen op de eerste plaats, maar 
door geduchte tegenstand uit Spijk (Poolster) en Ulrum en Zoutkamp (VVSV ’09) 
is het bijzonder spannend wie uiteindelijk met de kampioenschaal op het bordes 
zal staan. We rekenen natuurlijk op de jongens en meiden uit Stedum. De C-
junioren, met veel 1e jaars C-junioren, heeft een verdienstelijk start gemaakt in de 
voorjaarsreeks en laat met de week beter voetbal zien. De verwachtingen zijn 
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daarom ook hoog gespannen. De E-junioren, de bijna kampioenen uit de najaars-
reeks, zijn de voorjaarsreeks (je begint dan met een nieuwe competitie na de win-
terstop) sterk begonnen. Maar ook hier is het te vroeg om te juichen, de mouwen 
zullen zeker omhoog moeten (blijven) om in mei de beste te zijn. Tenslotte de f-
pupillen. Ondanks de ‘krimp’ heeft de v.v. Stedum voor het eerst in de historie 
(volgens de overlevering) twee f-pupillenteams in de competitie. F1, bestaande uit 
allemaal 2e jaars f-pupillen, gaan steeds beter voetballen en hopen in hun tweede 
voetbaljaar natuurlijk ook hoog te eindigen. De eerste wedstrijden zijn hoopge-
vend. F2, bestaande uit allemaal jongens en Danielle, hebben in de najaarsreeks 
al laten zien dat ze erg goed en fanatiek zijn. Een hele goede lichting voetballer-
tjes, waar de v.v. Stedum in de toekomst nog veel plezier aan gaat beleven.  In de 
voorjaarsreeks laten ze ook al weer mooi en goed voetbal zien.  
Wilt u meer van de elftallen weten, kijk dan eens op www.vvstedum.com voor de 
laatste uitslagen en standen, maar natuurlijk is het veel leuker om gewoon eens te 
komen kijken! 
 

Ledenvergadering 26 april 
Op dinsdagavond 26 april is de (voorjaars) Ledenvergadering gepland. Tijdens 
deze vergadering zal naast het vaststellen van de begroting zeker aandacht zijn 
voor de afronding van het saneringsplan van de gemeente Loppersum en zal na-
dere besluitvorming plaatsvinden over de wijze waarop de voetbalvereniging (niet 
of wel) verder wil met de ‘keet’ naast de kleedkamers.  
 

Overige belangrijke data 
Alhoewel het voetbalseizoen nog lang niet afgelopen zijn er reeds een aantal data 
te noteren waarop er ‘bijzondere’ activiteiten op het sportpark te doen zijn. Op 11 
juni wordt het Dick Hovius veteranentoernooi georganiseerd. In de middag zullen 
een aantal regionale veteranenteams in toernooiverband strijden om de sportieve 
prijzen. Op 18 juni wordt het voetbalseizoen officieel afgesloten met het traditione-
le slotdag. Op deze dag is er in de ochtend voor de jeugdleden (tot en met de C-
ers) een spelcircuit met enkele bijzonder uitdagende attracties. In middag wordt er 
een 7 tegen 7 toernooi georganiseerd voor iedereen die betrokken is bij of zich 
betrokken voelt bij de v.v. Stedum. In tegenstelling tot de voorafgaande jaren kun-
nen van te voren teams worden ingeschreven. Deze inschrijving start halverwege 
april en nadere informatie volgt t.z.t. o.a. via de Stedumer. De dag zal afgesloten 
worden met een barbecue voor iedereen die het voetbalseizoen gezellig wil afslui-
ten met een hapje en een drankje. Tenslotte is op 25 juni de klussendag gepland, 
want na een seizoen van sportieve inspanningen is het zeker nodig om het sport-
park eens goed onder handen te nemen, de boel schoon te maken en opgeruimd 
de zomerstop in te gaan.  
 

Bloemenactie rondom Moederdag 
In de dagen voorafgaand aan Moederdag (8 mei 2011) zal de voetbalvereniging 
met bloemetjes langs de deuren gaan, zodat iedereen in de gelegenheid is om  

Moederdag op zijn minst op te vrolijken met een bloemetje. Natuurlijk hopen wij u 
aan de deur te treffen!  
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Voetballers en vrijwilligers gezocht! 
Zoals u heeft kunnen lezen heeft de v.v. Stedum een ‘bloeiende’ jeugdafdeling en 
dit houden we ook graag zo. Natuurlijk hebben we daar steeds weer nieuwe aan-
was (de jongens en meisjes uit ons dorp en/of directe omgeving) voor nodig. Dus 
ben je 5, 6, 7 of ouder en lijkt het je leuk om in een gezellige omgeving, waarin 
sportiviteit en teamgeest boven het winnen gaat, te sporten, neem dan eens con-
tact op met Siebrand Dijkema jr. (voorzitter jeugdafdeling v.v. Stedum) of Arend 
Koenes (jeugdleider f-pupillen). Zij kunnen jou of je vader of moeder meer vertel-
len. In maart zal er ook nog, o.a. via de scholen en op andere wijze, een speciale 
werving van nieuw jeugdleden plaatsvinden. Hier hoef je natuurlijk niet op te 
wachten, je kunt altijd een drietal keer gratis meetrainen om te kijken of je voetbal-
len leuk vindt. Neem hiervoor contact op met Siebrand of Arend of spreek iemand 
anders van de jeugdafdeling hierover aan. 
 

De v.v. Stedum is, net al vele verenigingen in ons dorp, afhankelijk van de inzet 
van de vele vrijwilligers. Alhoewel de v.v. Stedum ruim 50 vrijwilligers heeft (bijv. 
als jeugdleider/trainer, kantinepersoneel, bestuurslid en manusje van alles) en er 
de afgelopen periode een aantal nieuwe mensen zich hebben aangemeld als vrij-
williger voor de kantine (waarvoor bij deze dank), hebben we nog wel een aantal 
openstaande ‘vacatures’. Dus denk je iets te kunnen betekenen voor de v.v. Ste-
dum oriënteer je dan eens nader en/of leg contact met één van de verantwoorde-
lijke bestuursleden. Wie dit zijn en waar ze verantwoordelijk voor zijn kun je lezen 
op onze website, kijk hiervoor onder het kopje clubinfo. 
 
Mocht je meer willen weten over de v.v. Stedum, suggesties dan wel opmerkingen 
hebben, maakt dit bekend bij één van de bestuursleden of via onze website 
www.vvstedum.com 
 

Pieter Berend Slager  
Voorzitter 
 
 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Afgelopen week ben ik bij een goede bekende op bezoek geweest. Met deze vis-
ser op witvis en roofvis heb ik in het verleden al heel wat gesprekken gevoerd 
over visvangst en ook de consumptie van zelf gevangen vis. Met de adviezen die 
ik tijdens dit laatste gesprek kreeg, moet het nu wel voor iedereen mogelijk zijn 
om de eigen gevangen vis schoon te maken en te bereiden. 
 

In het schoonmaken van de vis zit gemiddeld het meeste werk. Heb je dit echter 
onder de knie, dan valt dat schoonmaken best wel mee. 
Snoekbaars moet je als het ware zijn jas uittrekken, zegt die goede bekende van 
mij. Het vel met de schub-
ben moet er afgesneden 
worden. Dit gaat het beste 
met een vlijmscherp mes.  
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Hierna snijd je over de rug éérst aan 
één kant het "vlees" los. Daarna over 
de rug de andere kant. De ruggen-
graat met "de ribben" gooit u weg, net 
als de ingewanden en de kop. Wan-
neer dit goed gelukt is, heeft u twee  
mooie stukken vis. Dan, adviseert de 
man, om eerst de beiden stukken vis 
een nacht in zoutwater te zetten, bij-
voorbeeld in een emmer. 
 
De dag erna snijdt u de vis in niet al te 
grote brokjes. Daarvan neemt u net zo 

veel als u die dag wilt gebruiken om te eten. Dat wat overblijft, kan nu ingevroren 
worden. Ik kom daar zo meteen op terug. 
Met een droge theedoek dept u de stukjes vis droog. Omdat de vis in het zoute 
water heeft gelegen, heeft het geen zin om de vis nog te zouten is de ervaring. 
Wel kunt u er een snuifje peper overheen doen, of er wat vleeskruiden overheen 
strooien. 
 

Nu kunnen de blokjes vis door het bakmeel ge-
rold worden. Is dit gebeurd, dan is de vis klaar 
om gefrituurd te worden. Met een temperatuur 
van 190 graden in de frituurpan, zijn de visbrok-
jes gaar in slechts drie, vier minuten.  
Eet smakelijk! 
 

De overgebleven vis kan ingevroren worden. De 
ervaring is dat lege 'boterdozen', of anders ge-
zegd een lege kuipjes, waar smeerboter in heeft 
gezeten, daar uitstekend geschikt voor zijn. Vul deze 'boterdozen' met de overge-
bleven blokjes vis en vul ze daarna helemaal tot aan de rand toe met water. Nu 

kunnen deze boterdozen ingevro-
ren worden. 
De visser, die mij deze informatie 
gaf, zegt: "Ik heb voor mijzelf aan 
de hoeveelheid vis, die in één bo-
terdoosje gaat, genoeg voor één 
maaltijd. Mijn conclusie is dat dit 
daarom een handige oplossing is. 
Eén boterdoos vol visblokjes is dus 
eigenlijk één portie vis." 
Nog meer tips van deze visser, de 
volgende keer. 
 

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) 
 
 
26 maart Voorjaarsconcert Stedum. 
 
26 maart  Laatste keer: Familiezwemmen. 
 
28 maart Passage: Notaris Huitsing, Middelstum. Onderwerp: Adoptie. 

In het Hervormd Centrum, aanvang 19.45 uur. 
 
7 april  Steunstee: Succesvol ouder worden, hoe doe je dat? In Her-

vormd Centrum van 14.00 - 16.00 uur. 
 
15 april  Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon. 
 
15 april   Open avond tennisvereniging de Bosbaan, vanaf 19.30 uur. 
 
18 april  Passage: Paasliturgie, om 19.45 uur in het Hervormd Centrum. 
 
19 april  Vrouwenraad Stedum: Spelletjesmiddag in Hervormd Centrum. 

om 14.30 uur. 
 
19 april Voorlichtingsbijeenkomst in Hervormd Centrum om 20.00 uur 

over herstel begraafplaats 
 
30 april  Landenspel. 
 
14 mei   Stemer omloop. Start en finish bij de haven; aanvang 17.00 uur. 
 
  
 
 
De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt nor-
maal gesproken elke vierde vrijdag van de maand, met uitzondering van december (verschijnt 
eerder i.v.m. de kerstdagen). Kopij moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit 
in juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen opmaak.  
 
De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 23 april. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 13 april. 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 
 

 

 


