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Oud en nieuw 
 

Op oudejaarsdag staat de activiteitencommissie van Dorpsbelangen traditiege-
trouw weer met warme chocolademelk en een slokje in de Haven. Om 17.00 uur 
worden daar de ingezamelde kerstbomen weer in de brand gestoken. Mochten er 
mensen zijn die een vuur midden in de nacht ook mooi vinden dan is daar ook ge-
legenheid voor. Daarvoor is de zandplek ook bedoeld. 
We hebben een vergunning voor een vuur gekregen, en om die te behouden 
moeten we ons wel aan strikte regels houden. Daarvoor wordt ieders medewer-
king gevraagd. Dus niet op het asfalt branden en geen grofvuil bij de bult gooien. 
Hierop wordt de hele dag toezicht gehouden en u riskeert een forse boete als u 
zich niet aan de regels houdt. Erger is dat we dan een volgend jaar geen toe-
stemming meer krijgen om een bult te maken. Ieders medewerking is dus nodig. 
 

Slokje 
We willen het graag om 17.00 uur in de haven voor iedereen gezellig hebben. Met 
kleine kinderen in de buurt is carbid schieten niet geschikt. Dus graag een uurtje 
onderbreken als we de kerstbomen aansteken en de chocomel schenken.  
 

Feest 
’s Avonds is er feest in de sporthal, vanaf 01.00 uur. Bij de ingang van de sporthal 
is vuurwerk niet toegestaan. De eindtijd is 5 uur, deze tijd staat vast, omdat de 
vergunning hierop verleend wordt.  
Deze keer is de DJ Arnold. Leuk voor jong en oud, dus komt allen! Dit feest is 
mogelijk omdat de gemeente ons subsidieert in het vertrouwen dat alles goed ver-
loopt. Daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor!  
 

Hulp 
Wil dit feest slagen dan is een goede sfeer, maar ook hulp bij de voorbereiding en 
het opruimen nodig. Het opruimen doen we de dag na Nieuwjaar, zodat iedereen 
een beetje bij kan komen. Meld je aan bij Peter Slager, (0596) 55 19 72,  
slagerp@hetnet.nl. We zijn ook zo vrij om mensen te vragen en hopen erop dat 
iedereen snapt dat we die hulp ook echt nodig hebben. Dit lukt alleen omdat er 
ook mensen zijn die in de Oudejaarsnacht bereid zijn nuchter voor anderen een 
biertje te tappen. En helpen is ook heel gezellig natuurlijk. 
 

Alvast bedankt alvast voor de medewerking, dan wordt het weer een geslaagd 
Oud en Nieuw feest!  
 

Lies Oldenhof 
Activiteitencommissie dorpsbelangen 
 

 

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

Op de foto staat dit keer Wim Zijlema (foto: Janna Bathoorn). Hij is redactielid van Stedum.com 
en hij fotografeert voor 112Groningen. Eldert Ameling praat met hem over onder zijn passie. 
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 Nieuwjaarsconcert op zaterdag 12 januari 2013 
 

Traditiegetrouw organiseert de Activiteitencommissie van Dorpsbelangen Stedum 
een Nieuwjaarsconcert op de tweede zaterdag in januari, samen met het fanfare-
orkest Jehova Nissi. Iedere bezoeker is altijd erg te spreken over de geweldige 
sfeer, uit in eigen dorp.  
 

Vanaf 19.30 bent u/ben je welkom in een feestelijk verlicht en versierd Trefpunt/ 
Gereformeerde kerk aan de Bedumerweg. Eerst even rustig aan de koffie met een 
Nieuwjaarsrolletje erbij, bijkletsen en tegen 20.15 begint het concert in de kerk. 
Onder leiding van dirigent Jan Werkman speelt Jehova Nissi een feestelijk pro-
gramma. Er zal geen pauze zijn. Na afloop brengen we een toost uit op het nieu-
we jaar, waartoe u een feestelijk drankje wordt aangeboden door Dorpsbelangen. 
 

En  verder… 
Bij het Nieuwjaarsconcert is de verzorging altijd in goede handen van de familie 
Slager. Ook aan de kinderen wordt gedacht, niet alleen met versnaperingen, maar 
ze mogen ook meehelpen met slagroom spuiten, oberen, en ze kunnen sjoelen. 
Ook de volwassenen blijkt sjoelen nog aan te spreken. Kortom, voor elk wat wils, 
en vrijheid staat voorop. Hoewel er nog veel staat te gebeuren voor het zover is, 
kijken we nu al uit naar deze eerste genoeglijke avond in 2013. 
 

Lies Oldenhof 

Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 

 

Actie in bos 
 

Het Kerstdiner weer even wegwerken? Kom op zaterdag 29 december tussen 9 
en 12.30 uur de handen uit de mouwen steken in het Steemer bos! We gaan een 
plek maken om een bankje neer te zetten aan de zuidwestkant, met zicht op de 
onderstaande zon. In een hoek van het bos zijn stammetjes op circa 50 cm afge-
zaagd, dat moet korter. In het deel met de populieren liggen nog veel takken om 
op te ruimen, en langs het grasveld, waar nieuwe boomstambanken komen, moe-
ten ook inhammen worden gemaakt. Voor koffie en soep wordt gezorgd. Aanmel-
den bij activiteiten@stedum.com 
 

Lies Oldenhof 
 

 

Speelweekvrijwilligers 
 

Zoals jullie misschien weten zijn de organisatoren van de speelweek, Johan Brok-
ken, Ineke van Zanten en Corry Verduyn er mee gestopt. Dat betekent dat er 
nieuwe vrijwilligers moeten komen om de speelweek te coördineren. 
Zonder deze coördinatoren kan de speelweek het komend jaar niet doorgaan. 
En dat zou toch heel jammer zijn. 
Dus meld je bij mij aan, dan zetten we samen onze schouders er onder. (0596) 
551454; fokko.dinie@hetnet.nl 
 

Dinie Smit 
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Wim Zijlema: www.stedum.com en 112Groningen 
 

Het is 14.00 uur, 1 december 2012. 
Ten huize van de familie Zijlema aan 
de Sien Jensemahörn praat ik met Wim 
Zijlema, de oudste zoon van de familie 
en redactielid van www.stedum.com en 
medewerker van 112Groningen. 
Wim Zijlema is 20 jaar oud en hij is nog 
volop aan de studie. Wim volgt de 
HBO-opleiding Integrale Veiligheid aan 
de Thorbecke Academie, onderdeel 
van de NHL Hogeschool in Leeuwar-
den. Wim reist daarvoor elke school-
dag met de trein heen en weer. "Ik ben 
in één uur en drie kwartier van huis op 
school." Hij vertelt dat zijn opleiding In-
tegrale Veiligheid wel degelijk een con-
nectie met zijn werk voor 112 Gronin-
gen heeft. Op die site 112 Groningen 
vindt u actueel nieuws over de 112 

hulpverleningsdiensten, allemaal nieuws uit onze provincie. 
 

Wij zitten aan de keukentafel, een plek met een prachtig uitzicht op 'de Laan van 
Nittersum' die in het verlengde loopt van de Borgweg. 
"Zo'n vier jaar," antwoordt Wim, "wij zitten met zijn drieën in de redactie: Luit Kel-
ler, Ronald Willems en ik. Wij houden besprekingen en hebben overleg. En dan 
verzorgen wij naast de nieuwsvoorziening ook nog 'licht en geluid' bij de dorps-
evenementen. Licht- en geluidsinstallatie, microfoons en dat soort dingen meer." 
 

Het begon allemaal op 13 juni 2007 toen Wim Zijlema een foto van een trekker 
maakte. Deze tractor lag op zijn kop op het kruispunt Delleweg-Weersterweg-
Bredeweg. "Hij lag midden op dat gele vlak." Wim laat de foto zien op zijn laptop. 
Een goede heldere foto van een tractor in een uiterst bizarre situatie. Zijlema 
zoekt even op wie hier bij betrokken waren. Het waren onder anderen twee zus-
sen uit Westeremden. Zij raakten bij het ongeluk gewond. De foto ging naar 
112Middelstum, een website met 112-nieuws. Een paar voorbeelden bij dat 112-
nieuws zijn: een woningbrand, personen te water, een verkeersongeval. "Aan dit 
soort steekwoorden moet je denken als je het over 112-nieuws hebt," legt Wim 
Zijlema uit, "maar ook aan een kat in een boom, waarbij de hulpdienst in actie 
komt. Ook de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, hoort bij 
die hulpdiensten. Maar dat is voor mij niet van toepassing. Bij een ongeluk op zee 
komen we natuurlijk niet. Maar het heeft er allemaal wel mee te maken." 
Van 112Middelstum kwam een aanbod om het team te versterken. Maar omdat 
alle 112-regiowebsites samenkomen op de provinciale website 112Groningen 
sloot Wim zich automatisch aan bij dit bedrijf. Na enige tijd gingen zijn bijdragen 
rechtstreeks naar 112Groningen. 
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"Geef je bij zo'n foto ook meteen informatie?" wil ik weten. 
Wim: "In alle gevallen heb ik als doel er een duidelijk overzicht van te geven. Dat 
betekent een goede foto en wat informatie. Deze informatie win ik in bij getuigen 
en hulpverleners. En je hebt de zogenaamde stille getuigen. Dat laatste kan een 
lantaarnpaal zijn, een boom, de deuken in een auto. Bij een woningbrand zie je 
die stille getuigen niet en dat is dan wat lastiger. Je wilt natuurlijk de bewoners er 
niet mee lastig vallen en vragen hoe het is gebeurd." 
 

Meldingen krijgt Wim via een brandweerpieper en soms wel eens telefonisch. Of 
hij ontvangt een sms. Deze pieper staat dag en nacht aan. 'S Nachts krijgt Zijlema 
alleen de meldingen uit de regio. Overdag zijn dat alle meldingen uit de provincie. 
 

"Betekent dat, dat je elke minuut van de dag beschikbaar bent?" vraag ik. 
Wim: "Ik kan na mijn schooltijd, en in de weekenden wanneer ik thuis ben en er 
tijd voor heb, gaan kijken. Komt er dan een melding dan ga ik in de meeste geval-
len samen met mijn overbuurman Ronald, mederedactielid van www.stedum.com, 
naar zo'n plek waar wat aan de hand is. Wij maken dan allebei foto's en plaatsen 
die dan op stedum.com en voeren de foto's en tekst in bij 112Groningen." 
 

"Is het zwaar om van zo'n ongeluk een verslag te maken en erbij te staan?" wil ik 
weten. Wim: "Als ik weet dat het niet ernstig is, dan heb ik er geen moeite mee. 
Het is een soort gewenning. Maar wanneer ik weet dat er mensen zijn overleden, 
dan sta ik er met een heel ander gevoel." 
 
"Hoe lang ben je al redactielid van www.stedum.com?" informeer ik. 
"Realiseer je je dat de mensen graag willen weten wat er is gebeurd?" 
Wim: "Zodra je een fotocamera in je handen hebt gaat men er vanuit dat je weet 
wat er is gebeurd. Een goede foto en informatie, daar gaat het bij mij om." 
 

Wij praten samen verder over dit werk. Serieus werk, dat voorop gesteld. Wim  
Zijlema vindt het niet terecht dat er mensen zijn die dit rampjournalistiek noemen. 
Wim: "Mijn ervaring is, dat wanneer er wat gebeurd is, de meeste mensen geïnte-
resseerd zijn in datgene wat er gebeurd is. Er zijn ook heel wat mensen die na 
een gebeurtenis de foto's gaan bekijken. De grootste groep staat er positief te-
genover." Contacten met de overige medewerkers van 112Groningen heeft Wim 
onder meer tijdens de jaarlijkse barbecue die door 112Groningen georganiseerd 
wordt. "Wij hebben ook wel eens telefonisch contact over de beschikbaarheid, 
wanneer er bijvoorbeeld iemand niet naar een melding kan. Dan overleggen wij 
wie daar dan wel naar toe kan gaan." 
Omdat er regelmatig een door Wim gemaakte foto in de krant staat, vraag ik hoe 
hij dat aanpakt. En ook in welke kranten zijn foto's hebben gestaan. Wim Zijlema: 
"Via 112Groningen gaan de foto's naar de media. Ik heb foto's in De Telegraaf 
gehad, dé Weekkrant, Dagblad van het Noorden, de Ommelander Courant en bij 
RTV Noord en op de website van De Telegraaf. Er wordt ook via stedum.com fo-
tomateriaal doorgestuurd naar de regionale kranten. Ik heb trouwens ook mijn ei-
gen website: wimzijlema.nl met daarop een selectie van fotomateriaal." Omdat het  
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Wim een goede aanvulling lijkt bij zijn opleiding en bij zijn werk volgt Zijlema een 
EHBO cursus. 
"Voor buurcontact Loopcircuit, een loopevenement, en hier in deze omgeving on-
dertussen wel bekend, maak ik ook foto's," vervolgt hij, "dat doe ik bij alle lopen 
gedurende het hele jaar." 
 

Wim fotografeert alles met dezelfde camera: een Nikon spiegelreflexcamera. 
Daarvoor had hij een minder goede Nikon die de geest heeft gegeven. Hij fotogra-
feert voor stedum.com de autocross in Stedum, met Koninginnedag, spelletjes, de 
feestweek. En dit zijn slechts een paar voorbeelden. Wim heeft zijn rijbewijs en 
kan zelf overal naar toe. "Dan leen ik bijvoorbeeld de auto van mijn ouders." 
 

Ik vraag wat hij kan vertellen over zijn studie en hoe dat zit met die link met het 
werk voor 112Groningen. Wim: "Wij hebben als vakken: crisisbeheersing, straf-
recht, criminologie, onderzoektechnieken, psychologie en Engels. Je houdt je be-
zig met veiligheidsvraagstukken en brengt die in kaart. Wij stellen advies op, zoe-
ken oplossingen. Je leert om een veiligheidsprobleem bij de bron aan te pakken." 
Voordat Wim Zijlema deze HBO-opleiding volgde, deed hij een MBO-opleiding Ju-
ridische Dienstverlening. "Ik liep stage bij bij de Gemeente Groningen (RO/EZ) en 
bij de douane. De afgelopen drie jaar heb ik in de zomervakanties bij de Gemeen-
te Groningen gewerkt als front- en backoffice medewerker en hield mij bezig met 
parkeervergunningen en -ontheffingen." 
 

Terwijl u, lezer van dit stuk, waarschijnlijk het vermoeden heeft dat wij hier alles 
mee verteld hebben, belanden wij bij het hoofdstuk 'sport'.... 
Wim Zijlema is secretaris van de Stedumer Volleybalvereniging Internos. "Wij spe-
len helaas geen wedstrijden meer. Wij hebben momenteel te weinig wedstrijdspe-
lers voor een herenteam. Maar ik doe nog wel aan recreatief volleybal op de 
woensdagavond." 
Wim Zijlema is ook lid van De Schuttersvereniging in Stedum. "Ik ben dit seizoen 
begonnen en ik vind het erg leuk!" 
 

Eldert Ameling 
 

 

Toneelvereniging ONA zoekt jeugdleden 
 

In 2012 is gestart binnen de toneelvereniging ONA met jeugdtoneel. Een paar 
keer is er een workshop georganiseerd voor de jeugd. Omdat hierop erg positief is 
gereageerd door de jeugd willen we ook in 2013 hier graag mee doorgaan. ONA 
zou graag samen met de jeugd een optreden willen organiseren. Het is de bedoe-
ling dat er een aantal malen op zaterdagochtend een workshop/repetitie zal wor-
den. De optredens zullen gaan plaatsvinden op 22 en 23 maart 2013. 
 

Er zal worden gestart op 12 januari om 9.30 uur. Lijkt het je leuk om toneel te spe-
len en je bent 9 jaar of ouder dan mag je je opgeven bij:  A.Hofman-Mollema, Mo-
lenstraat 14, (0596) 55 18 63 of stuur een mailtje naar:  a.t.hofman@kpnmail.nl  
voor 29 december. 
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Cadeau voor peuterspeelzaal 
 

Woensdagochtend werden de 
peuters van peuterspeelzaal 
Het Vlinderhofje verrast door 
twee dames van de vrouwen-
raad Stedum. De dames kwa-
men met een groot cadeau bin-
nen en dit werd aan de kinde-
ren overhandigd. De kinderen 
mochten het uitpakken. Er 
kwam een mooie doos met du-
plo tevoorschijn, met als thema 
'de dierentuin'. De kinderen wa-
ren direct enthousiast en gin-
gen gelijk met het nieuwe 
speelgoed spelen. Bij deze wil-

len alle peuters en leidsters de vrouwenraad hartelijk danken voor dit mooie ge-
baar. (Foto: peuterspeelzaal) 
 

Wim Zijlema 
 

 

Informatiepunt Stedum (voorheen Steunstee) 
 

Op donderdag 6 december hadden we weer een bijeenkomst van Informatiepunt 
Stedum in het Hervormd Centrum. Informatiepunt is een nieuwe benaming voor 
Steunstee.  
 

Ondanks de sneeuw waren er toch nog 16 personen. Sieta heette ons van harte 
welkom en we begonnen met een kopje koffie/thee. Deze keer hadden we Oud 
Hollandse Spelen. We werden in 4 groepen verdeeld waarna iedere groep kon 
beginnen aan een spel. Er waren 10 verschillende spelen: 
blikwerpen, hoefijzer, hoedje wip, haakse sjoelbak, kazenspel, slingerplank, tafel-
hockey, trekbiljart, stokvangen en kegelspel. Iedere groep deed zijn best om zo-
veel mogelijk punten te scoren. Om 15.00 uur hadden we een pauze. Daarna gin-
gen we weer verder met de spellen. Ten slotte werd per groep het aantal punten 
bekend gemaakt. Het was een gezellige en ontspannen middag, voor herhaling 
vatbaar. 
 

Sieta deelde nog mee dat er in januari geen Informatiepunt is in verband met 
nieuwjaarsactiviteiten. Daarnaast werd het programma voor volgend jaar (onder 
voorbehoud) bekend gemaakt. Februari: MEE, helpen mensen met een beperking 
van alle leeftijden; Maart: Fietsnet; April: VVV; Mei: Dirkje Cornelis, ouderenzorg. 
Verder wenste Sieta ons allen wel thuis en prettige feestdagen en een goede 
jaarwisseling. 
 

Afie Nienhuis 
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 Huisartsenpraktijk en apotheek gesloten 
 

Van 31 december tot en met 4 januari 2013 zijn de huisartsenpraktijk en de apo-
theek gesloten. Denk tijdig om het bestellen van uw herhaalmedicatie. 
De medewerkers van de Huisartsenpraktijk Stedum wensen u Prettige Feestda-
gen en een gezond 2013. 
 

Fré Oosterhuis 
 
 

Festas Natal 
 

Vier Kerst in Stedum op Portugese wijze. Op zaterdagmiddag 22 december ziet 
Stedum er aan het Klokkenpad even heel anders uit. Van 1 tot 5 vindt er een 
kerstworkshop plaats voor kinderen, geïnspireerd op het Portugese Festas Natal. 
Onder leiding van De Activiteitencommissie Dorpsbelangen en Scoutingvereni-
ging de Struners kunnen kinderen kerstboompjes maken en versieren, een Kerst-
wens bedenken en schrijven of tekenen of een broodje roosteren bij een vuurkorf. 
Dorpsbewoners drinken koffie of eten een kopje snert (Nederlands recept) en de 
scouts zetten ondertussen de alternatieve kerstboom van 4 meter hoog in elkaar, 
met een ladder om er ook iets in te kunnen hangen. 
 

Tegen vier uur, eerder mag ook, worden dorpsgenoten van harte uitgenodigd al-
les bij sfeervolle verlichting te komen bekijken en er iets warms bij te eten of te 
drinken (niet gratis). Kinderen lezen hun Kerstwens voor en hangen deze in de 
boom met behulp van een door de scouts gemaakte ladder. Hoe hoog? Dat mo-
gen ze zelf weten, en ze mogen eerst oefenen natuurlijk (onder begeleiding). Er is 
ranja, maar ook warme chocolademelk en voor de liefhebbers Glühwein. Of de 
Kerstman komt is nog even afwachten, maar er is wel een zangeres die Kerstlie-
deren met ons zingt en er wordt een Kerstverhaal verteld. 
 

Deelname staat open voor iedereen en is gratis. Je moet je als deelnemer van te 
voren aanmelden in verband met groepsindeling en benodigd materiaal. Kinderen 
tot en met groep 2 van de basisschool mogen meedoen onder uw begeleiding, 
per ouder mogen dat wel meerdere kinderen zijn. Opgave tot en met 16 december 
via activiteiten@stedum.com, of via het aanmeldstrookje dat uw kind op 10 de-
cember mee naar huis krijgt. Neem een hamer, schaar, Prittstift, en een stift mee. 
 

Wilt u meehelpen? Heel graag natuurlijk, des te mooier en sfeervoller wordt het 
aan het Klokkenpad. Meldt u of uw kind aan met naam, telefoonnummer, leeftijd 
van het kind en voorkeursactiviteit om aan mee te helpen. De soep moet van te 
voren worden gemaakt, zaterdagmorgen richten we het terrein in, ’s middags 
knutselen en timmeren we met de kinderen en aan het eind van de middag wordt 
alles weer opgeruimd. 
 

De Activiteitencommissie van Dorpsbelangen en scoutingvereniging De Struners 
zien u/je graag de 22e vanaf 13 uur aan het Klokkenpad. Bij slecht weer wijken we 
uit naar het sportgebouw aan de Bedumerweg. 
 

Lies Oldenhof 
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Uit de raad 
 

Het jaar is bijna om, maar er is nog onderwerp dat het vermelden waard is. Het 
ging over het onderwijs, hoe we de plannen in de gemeente willen behandelen. 
Vorig jaar was er het Integraal Huisvestingsplan, dat veel weerstand opriep, onder 
andere In Westeremden.  Daar heeft men van geleerd, en er werd nu eerst een 
visie op onderwijs geschreven. De raad heeft gediscussieerd hoe de koe bij de 
hoorns te vatten. Scholen krimpen, hoe gaan we beslissen welke scholen kunnen 
blijven? De raad beslist over het opheffen van openbare scholen, en dat zou bij 
samenwerking van scholen ook in Stedum aan de orde kunnen zijn. Dat ook 
schoolbesturen praten over samenwerken of zelfs samengaan, maakt het voor de 
raad weer een stukje eenvoudiger. Iedereen heeft wel door dat er iets moet ge-
beuren om een levensvatbare school in Stedum over te houden. 
 

Regeren is vooruitzien 
De gemeente betaalt de 
schoolgebouwen en moet 
ze onderhouden. De 
schoolbesturen staan voor 
de hogere personele kos-
ten, en als de scholen in 
leerlingental achteruitgaan 
loop je tegen de beslissing 
van sluiting aan. Sinds de 
opstand over het IHP is het 
de schoolbesturen en de 
gemeente duidelijk dat je 

niet om de ouders heen kunt. Dat is de winst van dit jaar, want eerdere plannen 
werden vanaf de tekentafel gemaakt. Vier kind voorzieningen in onze gemeente, 
kruisjes op de kaart, en zonder na te denken waar dat dan van betaald moet wor-
den. Bovendien zijn er in de dorpen heel andere opvangmogelijkheden, met bu-
ren, grootouders, gastouders maar ook een professioneel kinderopvangbedrijf. 
Het toverwoord om onrust te vermijden is nu maatwerk, en over investeringen in 
stappen beslissen. We beslissen per plan wat we dan in de betreffende school 
willen investeren. 
 

School voor school 
Toch zit er een klein addertje onder het gras. Hoewel we de plannen school voor 
school bekijken (en Stedum dus als eerste aan de beurt is), moeten we ook naar 
het geheel kijken. Het geld mag niet al op zijn, als er in andere dorpen ook nog 
geïnvesteerd moet worden. Het geld moet ook niet in een school worden gestopt 
die niet levensvatbaar blijkt. Wie het eerst komt, het eerst maalt, maar wel met 
een totaalbeeld in het achterhoofd. Dat worden voor de komende jaren nog moei-
lijke beslissingen. In Stedum zal een samengegane school goede levenskansen 
hebben. 
 

Lies Oldenhof 
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Noorder Rondtochten door Stedum 
 

Van 24 tot en met 27 januari 2013 wordt voor de allereerste keer De Noorder 
Rondtochten gehouden, een winter4daagse over circa 135 km. Tijdens deze 
wandeltocht wordt zoveel mogelijk het traject van de schaatsklassieker de Noor-
der Rondritten gevolgd.  
 

Niet zomaar zijn de data gekozen, want op 26 januari is het precies 50 jaar gele-
den dat de Groninger sportheld Jan Uitham de Noorder Rondritten won, 8 dagen 
nadat hij 2e was geworden (na Renier Paping) in de meest barre Elfstedentocht 
ooit - die van 1963. Natuurlijk wordt dat feit feestelijk gevierd. 
 

De Noorder Rondtochten zal ook door Stedum komen. Zo'n 500 wandelaars ko-
men op vrijdag 25 januari via Peertil Stedum binnen en gaan langs de Molen-
straat, Hoofdstraat en Stationsweg richting Middelstum.  
We roepen de bewoners van die straten op om op die datum tussen circa 10 uur 
en 13.30 uur de wandelaars een warm welkom te geven in Stedum - bijvoorbeeld 
met vlaggen die uitgehangen worden, spandoeken, vuurkorven... Alles wat leuk is 
voor de wandelaars! 
 

Susanna Lemstra 
 

 

Opbrengst collecte Multiple Sclerose 
 

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van  
€ 1512 in de gemeente Loppersum opgehaald. 
We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en wind 
op pad zijn gegaan. 
 
Pamela Zaat 
 

 

Angels for the Broken 
 

In de Boekwerkplaats in Stedum zijn Angels for the Broken te koop. Deze Engel-
tjes komen uit Mongolië en worden gemaakt door Duya uit Ulaanbaatar (de 
hoofdstad van Mongolië). 
 

De Engeltjes worden gemaakt van stukken glas van drankflessen. Dezelfde fles-
sen die worden gebruikt voor drank. In Mongolië is veel drankmisbruik en in de 
hoofdstad zijn veel drankverslaafden en dus ook veel problemen voor gezinnen. 
 

De opbrengst van de engeltjes komt ten goede aan projecten voor alcoholbestrij-
ding in Mongolie. Met uw aankoop steunt u dit project dat opgezet is door onder 
andere Mary & Martha en het  “Ministerie voor Verloren Schapen” (dat gerund 
wordt door Mongolische christenen). De Engeltjes kosten € 3,00 per stuk. 
 

Susanna Lemstra 
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Oedeemfysiotherapeut 
 

Mijn naam is Beatrijs Douma; ik ben fysiotherapeut en oe-
deemfysiotherapeut. Mijn opleiding heb ik gehad in Neder-
land en in Duitsland. Sinds 1997 heb ik heel wat mensen ge-
zien en behandeld met verscheidene soorten oedeem en/of 
littekenweefsel. Per januari 2012 werk ik in het Swaithoes 
van Karel Zuiderveld. 
 

Een oedeemfysiotherapeut behandelt  oedeem, zwelling. Oedeem kan ontstaan 
door een operatie, maar  kan ook aangeboren zijn. Oedeem geeft een zwaar ge-
voel ,pijn of zorgt ervoor dat bewegen moeilijker is. Littekenweefsel is ook goed te 
behandelen met oedeemfysiotherapie. Als er een stabiele situatie is ontstaan 
volgt er vaak een training om de verbetering te behouden. 
 

We  verhuizen in januari of februari van Loppersum naar Stedum. Ik ben getrouwd 
met Rob Douma en heb drie kinderen. Twee meiden van 15 en 13 en een zoon 
van 4,die op de Crangeborg naar school gaat bij juf Liesbeth. We gaan wonen in 
het huis van meneer Mellema. Hij was mijn schoonvader. We hebben er veel zin 
om te komen wonen aan de Weersterweg 3. 
 

Beatrijs Douma 
 

 

Stemmen op dorpstuin 
 

Er kan nog steeds gestemd worden op de dorpstuin. Dorpstuin De Heemen doet 
mee met de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit. Tot en met 31 december kun je 
jouw stem uitbrengen voor het project "Tussen Kunst en Klei". Op 19 januari wordt 
bekend of de dorpstuin de provinciale trofee gewonnen heeft. Breng je stem uit op 
www.kernmetpit.nl. 
 

Lorette Verment 
 

 

Open dagen Boekwerkplaats 
 

Wilt u wel eens zien hoe papier gemaakt wordt? Dat kan tijdens de Open Dagen 
van Boekbindatelier Wim Gremmen en de Boekwerkplaats in Stedum. 
Tijdens demonstraties papierscheppen ziet u hoe van oude melkpakken nieuw 
papier wordt gemaakt dat vervolgens weer gebruikt kan worden om boekjes van 
te maken. Of wat te denken van groentepapier van bijvoorbeeld prei, courgette, lof 
of taugé. U ziet het allemaal op 5, 6, 12 en 13 januari, telkens van 13.00 tot 17.00 
uur. U kunt dan ook zelf een papiertje komen scheppen. Entree is gratis. 
 

Wij verkopen handgemaakte boekjes en speciale fotolijstjes gemaakt door Tibe-
taanse vluchtelingen. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de Tibe-
taanse vluchtelingen. Meer info www.boekwerkplaats.nl 
 

Susanna Lemstra 
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Basketbal in Stedum in 2013 
 

In 2012 zijn we enthousiast begonnen met een basketbalclubje op de vroege vrij-
dagavond. Rijtje, partijtje en af en toe een schietoefening, niets ingewikkelds, 
maar wel ouderwets leuk. Ook in 2013 gaan we hiermee door en er kunnen nog 
wel een aantal deelnemers bij. We basketballen om de twee weken op de vrijdag 
van 18.00-19.00 in de sportzaal aan de Bedumerweg. De basketbaldata t/m april 
2013 zijn: 11en 25 januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 maart, 5 en 19 april. Heb je in 
een grijs verleden ook wel eens gebasketbald en lijkt het je leuk om eens mee te 
doen? Geef je dan op bij één van de ondergetekenden of kom gewoon langs bij 
de sportzaal op de tweewekelijks vrijdagavond. De eerste keer is gratis, daarna 
bedragen de kosten circa €2,- per keer. Karin Boonstra (karinb42@hotmail.com, 
850300)Miriam Geerts (mimstedum@hotmail.com, 551937) 
 

Karin Boonstra 
 

 

Ik wil die harde ballen! 
 

De eerste les begon met een kennismaking met elkaar en met de tennisballen. 
Speciaal was natuurlijk dat er dit jaar voor het eerst twee tennisleraren waren, 
maar de jeugd van Tennisvereniging De Bosbaan keek ook vol verbazing naar de 
tennisballen. 
 

"Die 'rode' ballen zijn voor kleu-
ters! Ik wil die harde ballen!" De 
overgang van gravel, buiten-
lucht en lekker harde ballen 
naar een mooie gladde vloer, 
een dak boven ons hoofd en 
zachte ballen, was even lastig. 
Inmiddels, zes lessen verder, 
zijn de zachte ballen favoriet. 
Deze ballen hebben 25% of 
50% van de snelheid van nor-
male tennisballen, en daardoor 
kunnen we onze tennistechniek 
goed oefenen. 
 

Ook door een goede opbouw in 
de lessen zie je sommige kinderen erg snel vooruitgaan. De lessen bestaan uit 
een warming-up (een leuk tennisspel), een korte herhaling van de voorgaande 
les, een nieuw onderdeel en een eindspel waarin het geleerde weer terug komt. 
En dit allemaal met zachte ballen :) 
 

Het wintertennis voor de jeugd wordt gegeven door Han Bous en Remco Kiers, 
twee fanatieke leden van de Bosbaan. Een groot voordeel is dat er kleine groepen 
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en maar liefst twee leraren zijn. Hierdoor kunnen de kinderen in een les van 45 
minuten erg veel leren. Er is nog ruimte voor jeugd die ook graag kennis willen 
maken met tennis. Na de Kerstvakantie worden nog 10 lessen gegeven op de 
dinsdagavond (18.15-19.00 uur: basisschooljeugd en 19.00-19.45 uur: junioren). 
Zonder direct lid (geen contributie) te worden van de Tennisvereniging kan er voor 
25 euro (lesgeld) meegedaan worden. 
Opgeven kan bij remcokiers@gmail.com (secretaris TV De Bosbaan). 
 

Remco Kiers 
 

 

Streetdance 
 

Vanaf dinsdag 13 november is er streetdance in Stedum georganiseerd door 
sportdorp Stedum. Marijke uit Bedum geeft fanatiek les aan tot nu toe 27 meiden. 
Het gaat pittig, het gaat leuk en het is vooral ook goed voor de spieren en condi-
tie. Maar het belangrijkste is het plezier dat de meiden er in hebben. Je ziet de lol 
en inspanning op hun gezicht. 
 

Zijn er nog meiden of jongens die toch nog graag mee willen doen dan kan dat 
vanaf dinsdag 8 januari om 15.30 uur tot 16.15 uur voor de 4 tot 8 jarigen en van 
16.15 uur tot 17.00 uur voor de 9 jaar en ouder. Voor meer informatie en opgave 
Brenda Tillema. De kosten zijn € 55,- (€ 50,- voor leden van sportdorp).  
 

Brenda Tillema 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Wanneer u op internet de lijst van zoetwatervissen in Nederland en de wetgeving 
van 1 januari 2008 doorneemt, leest u dat de Atlantische Steur, Beekprik, Berm-
pje, Bittervoorn, Elrits, Gestippelde Alver, Grote Modderkruiper, Houting, Kleine 
Modderkruiper, Meerval, Rivierdonderpad en rivierprik opgenomen zijn in de Flo-
ra- en Faunawet. Dat betekent dat u hierop niet mag vissen en dat wanneer u 
toch zo'n vis vangt u deze vis terug moet zetten in hetzelfde viswater. Inmiddels 
valt de Aal, u weet het, ook onder de beschermde vissoorten. Ook mag u wanneer 
u een Graskarper vangt deze niet meenemen, maar moet u die weer onmiddellijk 
terugzetten. En dan bestaat er, om het verhaal volledig te maken, ook nog een 
vrijstellingsmogelijkheid die geldt voor het vissen op Bermpje, Kleine Modderkrui-
per, Meerval en Rivierdonderpad. Zeldzame vissen, denk je dan, wanneer je een 
dergelijke opsomming doorneemt. 
 

Ook zeldzaam zijn snoeken die langer zijn dan een meter. Maar een snoek is 
maar een gewone vis. De snoek vind u niet in het rijtje van beschermde vissoor-
ten. En toch worden snoeken langer dan een meter maar zelden gevangen. 
 

Een bekend gezegde is dat het nieuws op straat ligt. In dit geval vond ik het nog 
dichterbij en wel in eigen huis. Toen zoon Dries op een dag in september van dit 
jaar terugkwam van het vissen, vertelde hij dat hij een snoek gevangen had van 
maar liefst 107 centimeter! Dries liet mij de foto's op het schermpje van zijn  
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fototoestel zien. Bernhard Valkema, zelf ook een actieve hengelaar op roofvis, 
maakte de foto. 
 

Interessant detail is dat de snoek gevangen werd met kunstaas. Dries viste met 
een strakke hengel met gevlochten vislijn. Het duurde enige minuten voordat hij 
deze reus op de wal had. Hij had er zo'n dikke vijf minuten voor nodig. Wel brak 
tijdens het naar binnenhalen het schepnet van de steel. Om die reden moest 
Dries nu ook beide handen gebruiken om de snoek, die half in het net zat, op het 
droge te krijgen. Omdat Dries de mooie snoek nog graag een goed leven toe-
wenste werd de reus weer in het viswater teruggezet. Het was de grootste snoek 
die hij tot nog toe gevangen had. Echter, het bleef hier niet bij. Op twee oktober 
van dit jaar was het weer raak. Maar liefst voor de tweede keer ving Dries Ameling 
dezelfde grote vis van 1 meter en 7 centimeter. Ook nu weer werd de snoek te-
ruggezet in hetzelfde viswater waar zij, wanneer zij niet wordt gevangen en mee-
genomen, verder kan groeien. 
 

Heeft u ook een grote vis gevangen en daar een foto van gemaakt, laat mij dat 
dan weten. Mogelijk kunnen wij daar in deze rubriek dan aandacht aan besteden. 
 

Eldert Ameling 
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen" 
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De Steemer Agenda 
 

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

22 december Festas Natal; kerst op Portugese wijze aan het Klokkenpad. 
 
28 december   Chill-avond. Vanaf 18.30 tot 20.30 uur voor de kinderen tot en 

met 12 jaar en vanaf 21.00 uur voor de 12 – 18 jarigen 
 
29 december Boswerkdag 
 
31 december Kerstboomverbranding en slokje in de haven vanaf 17.00 uur 
 
1 januari  Feest in de sporthal van 01.00 – 05.00 uur met DJ Arnold 
 
5 januari   Eerste Open dag Boekwerkplaats, ook op 6, 12 en 13 januari 
 

8 januari  Vrouwenraad Stedum: Nieuwjaarsvisite m.m.v. Heino de Vries 
met dia"s van Stedum en omgeving verhaaltjes en gedichten van 
de aanwezigen. Plaats: "Hervormd Centrum" Aanvang 14.00 uur. 

 
12 januari Nieuwjaarsconcert in het Trefpunt/Gereformeerde kerk aan de 

Bedumerweg 
 
25 januari  NoorderRondtocht komt door Stedum 
 
29 januari    Passage, in het Hervormd Centrum aanvang 19.45 uur:  

De heer A.E. Sportel te Midwolda over natuur/wildbeheer.  
 
 
 
 
 
 

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 25 januari. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 16 januari. Het liefst per e-mail en anders op cd of usb-stick. 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten. 
 
Redactie: Erik Staal, Bedumerweg 31, Stedum, 0596 58 18 10, destedumer@gmail.com  
Eldert Ameling en Janna Bathoorn. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 

 


