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Toneelvereniging O.N.A. speelde eind maart twee keer voor een volle zaal de 
voorstelling ‘Schat pak de koffers maar weer uit’.  
 
 

In deze Stedumer onder meer: 
 
 
Erwin de Vries      
Berenklauw rukt op     
Lente bij de fanfare      
De Steemer Omloop     
Uit de raad       
 
 
 
 

Het gezicht van Stedum 
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een Stedumer. De keuze is in 
principe volstrekt willekeurig, als het maar een (oud) dorpsgenoot is. Ken je iemand die wel aan 
de rubriek wil meewerken of wil je misschien zelf: meld het de redactie.  
 
Op de foto staat dit keer Arnold Slager (foto: Janna Bathoorn). Hij heeft een schilders- en be-
hangersbedrijf. Sommige mensen spreken hem met DJ aan, vertelt hij aan Eldert Ameling. Hoe 
dat zit is te lezen in het verslag op pagina 11. 
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Avondwandel-4-daagse 25 t/m 28 mei 
 
Wie zin heeft om te wandelen, 5 of 10 km, kan dit jaar weer meedoen aan de 
avondwandel-4-daagse van 25 t/m 28 mei. Start en inschrijving is op maandag 25 
mei vanaf 18:00 uur in het café. Deelname kost € 4,00 voor een medaille en  
€ 1,00 voor een avond. 
 
Inschrijven vóór 25 mei? Deelname kost dan slechts € 3,50! Aanmelden bij Anne-
ke Wiersema, Hoofdstraat 31, (0596) 55 18 02.  

 

 
Erwin de Vries nu ook in Stedum wereldberoemd 

 

Dorpsbelangen Stedum had vrijdagavond 3 april een schot in de roos. Martin Zij-
lema van de activiteitencommissie van Dorpsbelangen had bedacht dat een opre-
den van Erwin de Vries een mooi cadeau aan het dorp zou zijn, vanwege het nog 
te vieren 40-jarig jubileum van Dorpsbelangen. Wel een beetje achterstallig, maar 
een feestje is nooit weg natuurlijk. Met ruim 100 toehoorders zat het Hervormd 
Centrum vol en uit de reacties na afloop bleek dat het ook echt als een cadeau 
werd ervaren. Aandachtig luisteren was de hele avond geen enkel probleem, ook 
al kon er met de cabaretachtige intermezzo’s ook heel veel worden gelachen.  
(foto: Wim Zijlema) 
 

Erwin de Vries staat bekend om het betrekken van de zaal. Dat maakte hij in Ste-
dum weer helemaal waar,  tot aan het omhelzen van een nieuwe “moekelaif” toe. 
Dit is een van de nummers van zijn nieuwe CD, Dichter in mie, dat gaat over een 
speciale relatie tussen een moeder en een duidelijk al wat oudere zeer afhankelij-
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ke zoon. Dat Erwin daarvoor over de tafels moest klimmen was hem niet te dol en 
“moekelaif” genoot ervan. Lia Harkema speelde haar rol uitstekend, bij een recent 
optreden in Roodeschool bleef het bij een hand op de schouder, dat was natuurlijk 
niet zo echt. 
Na afloop stond men in de rij voor de nieuwe CD “Dichter in mie”, en ook Erwin 
stelde voor met collega-muzikanten Christof en Bruno nog maar een keertje terug 
te komen. Hoewel Erwin de Vries al een heel bekende naam is waren er veel 
nieuwe luisteraars, die onder de indruk waren van dit live optreden. Erwin heeft er 
in Stedum 100 fans bij en Dorpsbelangen kan met zekerheid op haar jaarvergade-
ring van 8 mei de positieve reacties in ontvangst nemen. Zoiets is voor herhaling 
vatbaar, want als deze groep een volgende keer ook komt (liefst nog een beetje 
meer) en dan bereid is een entreekaartje te kopen tegen bioscooptarief is zo’n op-
treden zeker haalbaar. 
 

Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
0 

 

 
Berenklauw rukt op 

 

Mensen die regelmatig in het bos 
komen hebben het vast al gezien: 
de Berenklauw heeft dit jaar weer 
fors terrein gewonnen. Er spelen 
steeds meer kinderen in het bos 
en ook met De Struners (scouting) 
zijn we iedere twee weken een he-
le middag in het bos. Het zou ver-
velend zijn als kinderen irritaties 
aan de huid oplopen door de Be-
renklauw. 
Daarom gaan we aan de slag om 
het te bestrijden, niet met gif maar 
met menskracht. 
 

Op zaterdag 16 mei gaan we ’s 
morgens van 10.00 -12.00 uur aan 
het werk. We hebben hierbij na-
tuurlijk hulp nodig. Wil je ons mee-
helpen? Geef je dan op bij Ellen 
Gommers 
(ellen.gommers@zonnet.nl) of 
Georg Dekkinga 
(jg.dekkinga@home.nl). Neem 

handschoenen mee en doe kleding met lange mouwen aan als je ons komt hel-
pen. 
 
Georg Dekkinga, Philip Smits, Jelle van der Knoop, Ellen Gommers 
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Scoutinggroep De Struners (in oprichting), 
 

 

Vlaggen  
 

30 april vlag uit vanaf 8.00 uur met oranje wimpel. 
4 mei vlag halfstok vanaf 18.00 uur tot 21.15 uur. 
5 mei vlag uit vanaf 8.00 uur zonder oranje wimpel. 
 
Oranjevereniging Stedum 
 

 

Vrijwilligersbijeenkomst Speelweek 

 
Op 13 mei is er een eerste bijeenkomst voor iedereen die vrijwilliger wil zijn tijdens 
de speelweek van 10 t/m 13 augustus. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in de 
schuur van Boerderij Niehof (Van Zanten) aan de Lopsterweg 2. 
 
 

Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Stedum 
8 mei 2009 om 20.00 uur Café ‘Het Oude Raedthuys’ te Stedum 
 
Agenda 
 
1. opening 
2. verslag vorige vergadering 
3. inhoudelijk jaarverslag 
4. financieel jaarverslag 
5. verslag kascommissie 
6. verslag activiteitencommissie 
7. bestuurswisseling 
8. scouting / jeugd 
9. lopende zaken 
 

Pauze 
 

10. avonturentuin ‘Focke’ 
11. rondvraag 
12. sluiting 
 
Gelegenheid tot naborrelen 

 

 

4 mei 2009 
 
Ook dit jaar zal er een plechtigheid plaatsvinden in Stedum. De bijeenkomst be-
gint om 19.00 uur in de Bartholomeus Kerk. Het Chr. Vocaal Ensemble uit Stedum 
zal hun medewerking verlenen en ook zal Peter Slager, woonachtig in Stedum, 
oorlogservaringen van zijn vader, de heer Piet Slager, destijds ook inwoner van 
ons dorp, gaan vertellen. 
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Vanuit de kerk zal gezamenlijk naar de begraafplaats worden gelopen waar om 
20.00 uur, 2 minuten stilte in acht wordt genomen. Daar zal de kranslegging 
plaatsvinden. U allen bent van harte welkom. 
 

De oranjevereniging 
 
 

Wouter Deprez komt naar Middelstum! 
 

Wouter Deprez speelt 15 mei in Middelstum zijn voorstelling EELT: In deze vierde 
soloproductie speelt de Vlaming niet zichzelf maar zijn vader Frans die in zijn 
werkzame leven meubelmaker was. In de anderhalf uur durende voorstelling ver-
teld hij met veel humor en gevoel zijn levensverhaal.  Wouter Deprez won Hu-
morologie, het Amsterdams Kleinkunst Festival, Humo's Comedy Cup, de Slimste 
Mens ter Wereld en de Hutsepotkaarting van Harelbeke. 
Voor meer informatie: www.wouterdeprez.be  -  www.cultureleraad-middelstum.nl   
Kaarten zijn te reserveren via:  smit.vegter@hetnet.nl  of  telefonisch: (0595) 55 
16 04 
 

Arnold Slager 
 

Hij wordt door sommige mensen nog 
altijd met DJ aangesproken. Toch is 
het alweer jaren geleden dat de 57 ja-
rige Arnold Slager diskjockey was. Ar-
nold was zeer populair, had een baard-
je en lang donkerblond golvend haar 
tot ver over zijn schouders. Ook nu nog 
heeft hij een baardje. Hij is getrouwd 
met Greetje. Zij vertelt dat zij toen wel 
degelijk op zijn lange haar is gevallen. 
Het echtpaar heeft drie zoons en een 
dochter. In volgorde van leeftijd zijn 
dat: Frank, Jeroen, Robbert en Kim. De 
familie Slager woont aan de Lopster-
weg. 
 
Arnold heeft een schilder- en behan-

gersbedrijf en staat daarmee in de Gouden Gids. Ten behoeve van zijn bedrijf 
heeft hij veel studies gevolgd. Na de lagere school ging Arnold naar de schilders-
klas op de L.T.S., een driejarige opleiding. Vervolgens ging hij een jaar aan het 
werk en volgde toen de opleiding aan de Christelijke Nationale Schildersschool in 
Zwolle. Hij was toen ongeveer 17 jaar. Het eerste jaar zat Arnold op een internaat. 
Hierna ging hij op kamers wonen. 
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Zijn vrouw Greetje laat een paar mooie oude foto’s zien. Op één foto, die gemaakt 
is op de L.T.S., zie je Arnold Slager met zijn klasgenoten staan. “Hier waren wij 
nog groen,” zegt Arnold glimlachend. Zonder uitzondering zijn alle jongens op de 
foto keurig netjes geknipt. Maar op de volgende foto van zijn klas, op de Christelij-
ke Nationale Schildersschool, dragen de leerlingen allemaal een lang, artistiek 
kapsel. 
 
Naast de technische vakken kregen de leerlingen in Zwolle ook een aantal crea-
tieve vakken. Er werden reclame ontwerpen gemaakt. Zij maakten collages en 
schilderden en tekenden stillevens. Men werkte met wasco (een bepaald merk 
waskrijt) en met potlood, plakkaatverf en zelfs met gekleurd papier. In de hoek 
van het lokaal werd een stilleven opgesteld en dan konden de leerlingen dat net-
jes natekenen of naschilderen. Sommige opdrachten waren heel bijzonder. Zo 
moesten de leerlingen op een gegeven moment een glas-in-loodraam ontwerpen. 
In Zwolle bouwde men een kerk en daarvoor was dat raam bestemd. Het beste 
ontwerp werd uitgevoerd. Op een andere plek in Zwolle werd om een bouwput 
heen, een schutting geplaatst. Op deze plek bouwde men een elektriciteitsbedrijf  
(EDON). Op school ontwierpen de leerlingen decoraties voor deze schutting. Het 
beste ontwerp werd weer uitgevoerd. 
 
“Het was een prachtige tijd,” zegt Arnold Slager. “De jongens op het internaat, die 
uit het hele land kwamen, namen allemaal hun eigen grammofoonplaten mee, de 
voorlopers van de cd’s.” Voor muziekliefhebber Arnold was dat een openbaring, 
want iedereen had zo’n beetje zijn eigen soort muziek. De hele muziek was in die 
jaren in beweging. Bijna elke dag kwam er wel wat nieuws en interessants op de 
markt. Voor veel mensen, en vooral jongeren, nam de muziek een belangrijke 
plaats in. Wie het mee heeft gemaakt kan het bevestigen. “Er waren zoveel arties-
ten,” zegt Arnold, “je had bijvoorbeeld Jimi Hendrix, Fleetwood Mac, Joe Cocker 
en Livin’ Blues uit Zwolle.“ En hij noemt nog veel meer Nederlandse en buiten-
landse artiesten op. “Dan had je allerlei soorten muziek, soulmuziek, rockmuziek 
en je had bluesmuziek en nog veel meer. Je luisterde naar de zeezender Radio 
Veronica en de zeezender Radio Caroline en ook naar Radio Luxemburg.” Op 
deze laatstgenoemde zender werd hij gewezen door zijn broer Ton. Voor de 
muziekliefhebber was het een geweldige tijd. 
 
In de weekenden ging Arnold naar huis, naar Stedum. Vader en moeder dreven 
daar een groentewinkel in de Hoofdstraat. Vader Piet hield veel van operette. Ar-
nolds opa, de heer Willem Ekens, was dirigent bij het mannenkoor. Zelf zat Arnold 
Slager bij de Christelijke Muziekvereniging Jehova Nissi waar hij drumde, zowel 
bij de concerten als in de drumband. Van de drumband was de heer Piet Norden 
de tamboer-maître en instructeur. Hij gaf ook de drumlessen. 
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In een gesprek in die jaren, met de 
toenmalige caféhouder van het café in 
de Hoofdstraat, de heer Nico Brand-
sen, vroeg Brandsen aan Arnold of hij 
niet eens wat plaatjes wilde komen 
draaien. Dat kon dan wel op een zater-
dagavond. Arnold had de kennis van 
de platen en de klanten zagen het wel 
zitten. 
Beneden op het biljart werd gestart met 
één platenkoffertje vol hits. Om de 
veertien dagen werd er gedraaid en 
Arnold verbond hier de naam ‘Session’ 
aan. Elke keer was het beneden in het 
café bomvol. Besloten werd om nu in 
de zaal boven, verder te gaan. In het 
licht van veelal gekleurde spotjes en 
onder de discolamp, werd er gedanst. 
Ook de heer Brandsen schafte gram-
mofoonplaatjes aan, de zogenaamde 
45 toeren singeltjes. Hierdoor groeide 
de collectie uit tot ongeveer tweedui-
zend tophits. 

Arnold was voorzitter van de Gereformeerde Jongeren Vereniging. Vanuit ons 
dorp kwamen steeds meer verzoeken of er ook niet in het Hervormd Centrum een 
disco-avondje kon worden georganiseerd. Want dan hadden de jongeren, waar-
van de ouders niet wilden dat zij in een café kwamen, ook een gezellige avond. 
En zo werd er besloten dat Arnold de ene week bij Brandsen en de andere week 
in het Hervormd Centrum aan de Bedumerweg zou draaien. 
Toen het duidelijk werd dat de zalen elke keer vol liepen, wilde meneer Brandsen 
graag dat diskjockey Arnold elke week bij hem kwam draaien. In het Hervormd 
Centrum namen anderen het werk van Arnold over. De disco-avonden aan de 
Hoofdstraat werden gehouden van 8 uur ’s avonds tot 1 uur ’s nachts. “Op het 
eind van de avond draaide ik wat feestachtige muziek, echte gezelligheidsmu-
ziek,” vertelt Arnold, ”men ging met een goed gevoel naar huis toe!” Het was een 
leuke tijd. 
Hij heeft ook in zijn loopbaan als schilder er profijt van gehad. “Ik kan overtuigend 
mijn verhaal doen naar mijn klanten. Dat komt wel degelijk doordat ik heb leren 
communiceren. Ik ben vrij in het mij uitdrukken. Ook in het bestuurlijk werk dat ik 
heb gedaan, in de Handelsvereniging Stedum, heb ik mijn voordeel ervan gehad.” 
Arnold Slager was diskjockey van zijn zeventiende tot en met zijn twintigste jaar. 
 
Eldert Ameling 
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Restaurant in Stedum met Hemelvaart 
 
Op 21, 22 en 23 mei is er tijdens KunstSpoor niet alleen een dagprogramma, 
maar ook een avondprogramma. Je kunt zelfs uit eten in het loungecafé, bij de 
Jensemaheert. 
 
Speciaal voor KunstSpoor komen de koks van Chef @ your Table in Stedum ko-
ken. Heb je zin om ook lekker te eten? Je kunt kiezen uit heerlijke maaltijdsala-
des, soepen en ook heerlijke gerechten met Groninger asperges. De prijzen zijn 
bewust laag gehouden zodat veel mensen kunnen genieten van deze heerlijke 
gerechten. 
 
Op www.kunstspoorstedum.nl kun je het menu bekijken en alvast een tafel reser-
veren zodat je niet zelf hoeft te koken tijdens de KunstSpoor dagen.  
De koks gaan in ieder geval authentieke streekproducten gebruiken voor het be-
reiden van de diners. 
 

 

Muzikale interesse? 
 
Muzikanten met interesse voor het orkest Jehova Nissi zijn welkom om een kijkje 
te nemen op onze repetities op maandagavond. Het is ook mogelijk eerst les te 
nemen bij de vereniging. Inlichtingen: Berta Tuinstra, (0596) 55 15 80. 
 

 
Lente bij de fanfare 
 

Het klinkt misschien wat afgezaagd, maar de uitdrukking ‘een nieuwe lente, een 
nieuw geluid’ geldt dit jaar wel heel letterlijk voor ons, het fanfarecorps Jehova 
Nissi. Dat bleek al bij het Lenteconcert in maart, dat we samen met vier koren 
voor het eerst gaven. Het was meteen het debuut van onze nieuwe dirigent, Jan 
Werkman. Hij viel op; want Jan is jong (23 jaar) – hij zit in het laatste jaar van zijn 
conservatoriumopleiding in Groningen - maar leidt het orkest met elan en overtui-
ging. Luuk Tuinstra was overigens ongeveer even jong toen hij begon aan zijn 35 
jaar durende dirigentschap van Jehova Nissi. Ook de groep kinderen die momen-
teel opgeleid worden om straks mee te kunnen spelen in het orkest, zijn het prille 
begin van iets moois. Nog voor de zomervakantie laten ze zich aan u horen.  
 
Nieuw was ook onze tulpenactie, die een groot succes was dankzij de vele Ste-
dumers die een bosje van ons kochten. Hartelijk dank daarvoor!  
En zelfs het bestuur is vernieuwd. Voorzitter Ria Mulder, die de vereniging door 
een periode met twee aftredende dirigenten heeft geloodst, is opgevolgd door 
Nanne Santing. Nanne, die naast zijn gewone werk ook actief is voor de VV Ste-
dum en als sportmasseur en al eerder vele jaren voorzitter van Jehova Nissi was, 
heeft er zin in. Met een bestuur dat bestaat uit Popko en dochter Audrey Tromp, 
Tonnie Slager, Frank Colstee en de nieuwkomers Berta Tuinstra en Yvonne van 
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der Ploeg, leidt hij dan ook een bloeiende en actieve muziekvereniging. Met brui-
sende ideeën; zoals bijvoorbeeld het openlucht ‘Borgconcert’ op 27 juni, waaraan 
vele Stedumers hun medewerking zullen verlenen. Maar daarover hoort u later 
meer. Net als over de andere lustrumactiviteiten, want in dit bijzondere jaar viert 
Jehova Nissi ook nog haar 90(!)-jarig bestaan! 
Lente, ten slotte, betekent voor ons natuurlijk ook dat we onze medewerking ver-
lenen aan de Koninginnedagviering – met een aubade – en aan de Dodenherden-
king. Op vier mei en 31 april zal zoals ieder jaar het geluid van onze blaasmuziek 
en trommels dan ook weer klinken in Stedum. 
 

Fenneke Colstee 
Jehova Nissi 
 

 

De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon  
 
De bijeenkomst is vrijdag 29 mei 2009 in 't Oude Raedthuys Hoofdstraat 15 in 
Stedum. 
 
Ontvangst vanaf 20.00 uur, aanvang 20.30 uur. Toegang gratis. 
Voorlezen, vertellen en muziek; in het Nederlands, Gronings of elke andere taal of 
streektaal. Inlichtingen: Eldert Ameling en F.T. Braaksma tel. 0596-551608 of 
braeckxma@hetnet.nl. 
Achtergondinformatie is ook te vinden op Wikipedia. 
 

 

De Steemer Omloop 
 
De 8e Steemer omloop georganiseerd door de IJsvereniging en Dorpsbelangen 
gaat weer van start op zaterdagmiddag 16 mei. De Start van wedstrijdlopers en 
recreanten is om 17.00 uur. 
 
Het parcours is weer de route die van vorig jaar namelijk 2 keer een ronde van 5 
kilometer om en door Stedum. Voor de wedstrijdlopers en recreanten die nu voor-
zien zijn van chiptiming (dit is een manier van tijdsregistratie mede mogelijk ge-
maakt door de Rabobank) zijn er 2 rondes van 5 kilometer en de recreanten kun-
nen kiezen uit 1 of 2 rondes. Een prachtig parcours door het dorp afwisselend 
over klinkersteentjes, de terp van Stedum, langs nieuwbouw, kleipad, Steemerbos 
en langs de Stedumer maar naar het haventerrein. Wij als organisatie hopen dan 
ook dat de Stedumer bevolking de lopers aanmoedigen als ze 1 of 2 keer door het 
dorp lopen. De start en finish zijn aangepast en vind plaats op het haventerrein. 
De prijsuitreiking vindt ook plaats op het haventerrein waar diverse activiteiten zul-
len plaatsvinden. De schooljeugd start om 16.00 uur, met leeftijdscategorieën van 
4 tot 6 jaar die een parcours zullen lopen van 400 meter, de oudere schooljeugd 
van7 tot 9 jaar en 10 tot 12 jaar is er een loop over 1 ronde van 800 meter. Het 
mee doen aan de Jeugdloop is gratis. Er zal op 12 mei een training jeugdloop ge-
houden worden in de gymzaal door de vakleerkracht gym. 
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De inschrijving van wedstrijd- en recreatie lopers vindt plaats in het sportgebouw 
aan de Bedumerweg waar men zich ook kan omkleden en na afloop kan er ge-
doucht worden. Wij als organisatie en de vele vrijwilligers willen dan ook alle lo-
pers uitnodigen om deze 8e Steemeromloop weer tot een succes te maken. 
 
Wie met de auto naar Stedum komt zullen zoveel mogelijk begeleid worden door 
verkeersregelaars om te parkeren op de aangewezen plekken om zo de ver-
keersdrukte in het dorp in goede banen te leiden. Het dorp zelf is afgesloten tus-
sen 16.45 en 18.15 uur. Maar in overleg is veel mogelijk. 
 
Voor meer informatie kun je terecht op de website www.omloop.stedum.com. 
Of u belt met Peter Slager (0596) 55 19 72. Dus tot zaterdag 16 mei 2009. We 
wensen jullie allemaal een goede voorbereiding toe. 
 

 

Wijnproeverij met Winzermeisterin Steffi Pellio 
 
Op 7 mei om 20.00 uur kunt u op boerderij De Diek’n kennismaken met het proe-
ven van wijn onder het genot van lekkere hapjes. Steffi Pellio is een wijnbrouwer 
uit de Moezelstreek. Als Winzermeisterin kan zij alles vertellen over het maken 
van wijn.Bij deze proeverij maakt u kennis met diverse wijnen uit de Moezel van 
verschillende kwaliteiten. Het is ook mogelijk wijn van haar te kopen, dan krijgt u 
korting op de entree. De proeverij kost € 15. Graag uiterlijk vrijdagochtend 7 mei 
doorgeven als u wilt komen. Meer informatie: www.dediekn.nl; (0596) 58 11 99  

 

 

 
Uit de raad 
 
Weinig te beleven de laatste tijd. Geen schandalen, vergaderingen die niet door-
gingen vanwege gebrek aan agendapunten, dus het nieuws moet nu even van 
mijzelf komen. En je kunt natuurlijk ook niet alles in dit stukje zetten, ik ben ten-
slotte geen journalist. Je zou er lui van worden, en het mooie weer met al die vrije 
dagen bevordert de werklust ook al niet. Dat zal op zijn tijd ook wel gezond zijn. 
 
Stilte voor de storm 
De komende tijd is het een beetje stilte voor de storm. Straks moeten er bezuini-
gingsvoorstellen liggen, en dan moeten we natuurlijk in korte tijd beslissen hoe 
Loppersum verder moet. Ik heb geen idee of dat realistische voorstellen worden. 
In Boarnsterhim is het college gewoon opgestapt, inclusief de burgemeester. Op 
zo’n scenario hoop ik niet. Toch is het moeilijk om het te bezuinigen bedrag bij el-
kaar te schrapen. De uitgaven voor sociale zekerheid en WMO zullen in deze pe-
riode gaan stijgen. Dan moet er nog extra worden bezuinigd. Er wordt voortdurend 
op de wegen gewezen Maar het opknappen van een weg (met meestal maar tij-
delijk resultaat, gezien de matige ondergrond) kost wel zo verschrikkelijk veel dat 
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ik mij niet kan voorstellen dat we er straks qua onderhoud echt beter voorstaan. 
Deels zijn en blijven het natuurlijk ook weinig gebruikte plattelandswegen, waar-
van ik soms ook niet begrijp dat daar het asfalt zo netjes moet zijn. Dan lijken mij 
de gaten in de Hilmaarweg voor de fietsers naar school gevaarlijker. Daar kon on-
derhoud jaren uitblijven. Misschien toch goed om te kijken naar wat echt nodig is. 
Ook rijsnelheid aanpassen en passeerstroken gebruiken zou al helpen. En met 
zwaar materieel op asfalt manoeuvreren is ook niet handig. Kijk maar naar de Sta-
tionsstraat. 
 
Deels is het ook een boekhoudkundige operatie. Sommige kosten die in het ver-
leden gemaakt zijn en beter direct hadden kunnen worden afgeboekt zijn soms 
uitgesmeerd over meer jaren. Dat wordt nu op aangeven van de inspecteur recht-
getrokken. Daarmee lijkt de positie beter, maar het maakt eigenlijk in de praktijk 
geen verschil. Het staat iedere fractie overigens vrij ideeën aan te leveren. Omdat 
we dat jaar op jaar bij de uitgangspunten voor de begroting (de kadernota) al doen 
is het wel de kunst er weer net zo fris tegenaan te gaan. Daarom maar even om 
mij heen gekeken. 
 
De nuchtere kijk 
Je blijft natuurlijk denken aan zo doelmatig mogelijk werken. Iedere inwoner ziet 
wel eens voorbeelden waarvan je denkt ”moet dat nu zo?” De weg bij het station 
is inmiddels stuk, je mag hopen dat NS Prorail dat repareert. Steentjes erin doen 
helpt niet veel. Het hoekje met rozenbottels is weg, maar daar komt vast een mooi 
grasveldje voor terug. Maar of de “omvormingsoperatie” in zo’n voorbeeld nu tot 
minder onderhoud leidt vraag ik mij af. Wel als je zo’n hoekje maar laat geworden 
natuurlijk. De entree naar het station was vroeger in het dorp belangrijk, dat kun je 
aan de Stationsweg wel zien. Tegenwoordig zien we dat niet meer zo, hoewel de 
trein voor ons dorp nog steeds als een belangrijke voorziening wordt ervaren. De 
bomen rondom de kerk moeten worden geknot. Doe je dat niet, dan worden ze te 
zwaar en kost het straks extra geld of ze gaan kapot. Maar wie weet is dit alle-
maal voorzien om weer op orde te brengen.  
Onze nieuwe woningbouwlocatie is er ook niet aantrekkelijker op geworden, maar 
dat zijn bouwlocaties meestal niet natuurlijk. Als het echter zo erbij blijft liggen is 
het echter geen reclameplaatje voor Stedum. Voor de omwonenden een achter-
uitgang, dan zou enige bouwactiviteit en een gerepareerde weg te verkiezen zijn.  
 
Slagvaardig handelen 
Kleine gemeenten moeten creatief en slagvaardig zijn. Geen dure onderzoeksbu-
reaus, nota’s met andere gemeenten samen maken, niet teveel management, dat 
het personeel goed weet in te zetten. Onderhoud van lastige hoekjes in beheer 
geven bij particulieren, want we zien nog steeds dat er relatief veel tijd aan kleine 
klusjes wordt besteed. Zo zal het moeten denk ik. Samenwerken met onze buur-
gemeenten zal deels iets opleveren, maar het overleg daarmee kost ook weer ex-
tra tijd. Aan de voorzieningen zal wel worden getornd, maar je moet wel reëel zijn 
over wat dat dan echt oplevert. We moeten hopen dat de boekhoudkundige ope-
ratie, wegwerken van achterstallig onderhoud, een niet te zware economische 
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achteruitgang en een goed gemotiveerde ploeg ambtenaren zorgt dat Loppersum 
overeind blijft. Eind mei zal er meer nieuws zijn reken ik. 
 
Lies Oldenhof 
 

sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp 

 

Tribune 
 

Een van de karakteristieke plekken van ons dorp Stedum is toch wel het voetbal-
veld en dan met name de tribune. Al sinds oudsher wordt de tribune gebruikt op 
de zaterdag bij het kijken naar voetbalwedstrijden van de v.v. Stedum. Als voet-
balvereniging zijn we hier dan ook trots op, dat we als enige verenging in het 
Noorden een dergelijke tribune hebben.  
Helaas hebben we moeten constateren dat de tribune de laatste tijd tevens voor 
andere doeleinden wordt gebruikt en dan vooral op die dagen wanneer er geen 
voetbalwedstrijden worden gespeeld. Op zich geen probleem zou de conclusie 
kunnen zijn ware het niet dat er vernielingen worden aangericht. Er zijn zelfs spo-
ren van brandstichting terug te vinden en de troep is niet te overzien.  
De voetbalvereniging is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de tribune. 
Dat het binnen een paar dagen na schoonmaak wederom een bende is, is de 
voetbalverenging een doorn in het oog. We willen hierbij duidelijk maken dat de 
maat vol is en dat dit niet zo langer kan! 
 
Na overleg met de Gemeente Loppersum hebben we besloten dat indien de situa-
tie niet verbetert, de tribune zal worden afgesloten. We betreuren de huidige situa-
tie ten zeerste maar zien helaas geen andere mogelijkheden.  
 
Bestuur v.v. Stedum 

 

 
Hengelclub “Ons Genoegen” 

 

Onze gecombineerde jaar- en voorjaarsvergadering is alweer gepland. Dan gaan 
wij ondermeer bespreken, waar en wanneer dit jaar de viswedstrijden worden ge-
houden. Ondertussen hebben de afgelopen weken gedreven vrijwilligers uit onze 
club de walkanten langs het water in ons dorp schoongemaakt. Zij deden dat ook 
langs het Stedumermaar en langs het grootste gedeelte van het Westerwijtwer-
dermaar. Hartelijk dank daarvoor beide heren, Tj.Burgstra en M.Tillema! Dat 
schoonmaken wordt al door de visclub gedaan sinds de oprichting op 1 december 
1948. 
 
Wat die rommel betreft, nog altijd zijn er mensen die liever hun rommel achterla-
ten dan dat zij het meenemen, om het later in de container te kieperen. Er is weer 
behoorlijk veel troep opgezocht. “Allerhande rommel die niet in dit gebied thuis 
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hoort,” vertelt de heer Burgstra. In het dorp Stedum werd 22 kilo rommel opge-
zocht. Buiten het dorp was dat 8 kilo troep: papier, plastic, blikjes en flessen etc. 
Naar aanleiding van het vorige stukje van de Hengelclub, in de Stedumer, kreeg 
ondergetekende een brief van mevrouw B.Prechtl. Je hoort haar naam regelmatig 
noemen wanneer het over het opruimen van zwerfvuil in ons dorp gaat. Trouwens 
ook de kinderen van de Christelijke Basisschool Crangeborg, hebben in ons dorp 
meerdere opruimacties gehouden. 
 
Mevrouw Prechtl schrijft dat zij de opruimacties, door onze club, zeer weet te 
waarderen. Ze schrijft hoeveel rommel zijzelf al de laatste tijd heeft opgeruimd. 
Tot slot de laatste zin van haar brief: “Vóór de Kunstroute zou het fijn zijn wanneer 
het dorp brandschoon is.” 
Dat lijkt mij een prima suggestie. 
 
Eldert Ameling  
voorzitter  
 
 

 

Zomerexpositie en workshops Eenumermaar te Zeerijp 

 
Deze zomer exposeren 15 kunstenaars 70 beelden in de tuin van beeldentuin/ 
theeschenkerij Eenumermaar. Beelden en objecten van steen, hout en metaal; 
van figuratief tot abstract. Open op zaterdag en zondagmiddag van 13.00 uur tot 
17.00 uur,van 17 mei tot 31 augustus 
 
Ook worden deze zomer een aantal workshops beeldhouwen en schilderen in 
acryl gegeven. Het beeldhouwen is onder leiding van Maarten Burggraaff: drie-
daagse cursus op 30 mei, 6 en 13 juni .of 15, 22, 29 augustus.  Schilderen in acryl 
is onder leiding van Aly van der Wal. Eendaagse workshop 19 of 27 juni (Gronin-
ger landschap), 20 of 26 juni (bloemen schilderen). Meer informatie: 
www.eenumermaar.nl; (0596) 57 35 17. 
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 
 
27 april  Passage: De heer De Keijser, Hoogezand over leven met een visuele han-

dicap en wat daarbij komt kijken. 
 
30 april   Koninginnedag 
 
4 mei    Dodenherdenking 
 
7 mei   Wijnproeverij op boerderij De Diek’n  
 
8 mei    Algemene ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Stedum 
 
13 mei  Voorbereidingsbijeenkomst Speelweek 2009 
 
15 mei  Optreden Wouter Deprez in Middelstum 
 
16 mei  Berenklauw verwijderen; van 10.00 – 12.00 uur. 
 
16 mei  De 8e “Steemeromloop”; start om 17.00 uur. Het dorp is afgesloten van 

16.45 – 18.15 uur 
 
21 t/m 23 mei KunstSpoor, één kilometer kunst door Stedum 
 
25 t/m 28 mei Avondwandel-4-daagse; Aanmelden bij Anneke Wiersema (0596) 55 18 02 
 
29 mei   Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
 
 
 
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt 
normgaal gesproken elke vierde vrijdag van de maand, met uitzondering van december. Kopij 
moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit in juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aan-
leveren, dus geen eigen opmaak.  
 
De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 22 mei. Kopij inleveren bij de redactie voor 
woensdag 13 mei. 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 
 

 


