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Feestweek Stedum 2012 
 

Dit jaar gaan we alweer de 21ste editie van de Feestweek Stedum beleven. We 
starten met de Crazy Race op 2 juni en van 9 juni tot en met 16 juni hebben we 
weer ons best gedaan om een zo gevarieerd mogelijk programma  te maken. 
 

Het feestweekprogramma in grote lijnen: Zaterdag 9 juni ontvangen we met trots 
de fantastische top 40 band Stoot! En er is een spectaculair optreden van de Par-
ty Animals. Op zondag 10 juni wordt er weer een bijzondere dienst in de tent ge-
houden. Maandag  11 juni kunnen jullie al jullie talenten weer showen in The voice 
of Stedum! Natuurlijk mag je ook playbacken of meedoen met een vrije inzending. 
Dinsdag 12 juni staat in het teken van de Lifestylebeurs. Het belooft weer een ge-
weldige dag te worden met voor elk wat wils. Dus zet ook deze datum vooral in de 
agenda. Op woensdag 13 juni is er de kindermiddag, en op donderdag 14 juni 
hebben we een traditionele en erg gezellige dag voor de senioren. ’s Avonds 
treedt het shantykoor de Lopster Störmvogels voor alle Stedumers op in de feest-
tent. Vrijdag 15 juni verwelkomen we DJ Roy and freaky dancer, en is er een op-
treden van Wat Aans. Dit mag je natuurlijk niet missen. En als knallende afsluiter 
op zaterdag 16 juni de band Barcode. Kijk voor meer informatie op: 
www.feestweekstedum.nl  Ook kan je ons volgen via twitter, hyves en facebook. 
 

We hopen weer op de vele hulp uit het dorp waar het vrijwilligerswerk betreft. Je 
kunt je hiervoor aanmelden via de site. Eind mei komen we huis-aan-huis langs 
met de weekkaart voor de feestweek. Heel voordelig als je een paar keer komt of 
als je een gezin hebt! Mocht je alleen een paar avonden kunnen komen, dan kun 
je natuurlijk altijd een entreekaart kopen bij de feesttent. We houden jullie op de 
hoogte van de verdere ontwikkelingen. 
 

Ellen Roede 
Op Goud Geluk 
 

 

Informatiebijeenkomst herinrichting kern Stedum 
 

De gemeente Loppersum nodigt de inwoners van Stedum uit voor een informatie-
bijeenkomst over de herinrichting van het dorp. Samen met een klankbordgroep is 
in de afgelopen periode een herinrichtingsplan voorbereid.             (vervolg pagina 5) 
 
 
 

 

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 Ivan Klunder. (foto: Janna Bathoorn). Ivan heeft een klussenbedrijf. Hij 
is dit vak min of meer ingerold nadat hij zijn eigen huis helemaal had verbouwd. Hierbij werd hij 
met raad en daad bijgestaan door de man van zijn moeder, Jan Bolt. Hij maakt nu ook gebruik 
van de werkplaats van Bolt. Eldert Ameling neemt een kijkje in de werkplaats en praat met hem. 
 



 3

Om u te informeren over dit definitief ontwerpplan en de uitvoering, is er een in-
formatiebijeenkomst op: donderdag 26 april van 19.30 – 21.30 uur in het Trefpunt 
in Stedum. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. Tijdens de avond is er ruim-
schoots gelegenheid voor het stellen van vragen. 
We ontmoeten u graag op de 26e! 
 

Gemeente Loppersum 
 

 

Boodschappen doen 
 

De supermarkt is er niet meer in Stedum, je kunt nog steeds wel eten kopen in 
Stedum. Je moet maar net allemaal weten waar en hoe, daarom een overzicht. 
 

Dagelijkse boodschappen bij de rijdende winkel 
Elke vrijdag rijdt Tiemen van Dijken door het hele  dorp (ook pinnen!); tussen 
ongeveer half 9 en half 3 is hij in Stedum. 
 

Dagelijkse boodschappen bij www.EKOnoom.nl   
Bestellen via internet uiterlijk woensdag, afhalen op elke vrijdag in Stedum,  eco-
logische groenten en fruit, ook kaas, vlees en brood. Betalen via de bank. 
 

Groenten De Heemen  
In het seizoen, groenten uit de dorpstuin te koop in de kraam langs de weg, Be-
dumerweg 41.  
 

Aardappels 
Elke dag bij Bruinius, Lellensterweg 9 in Stedum. 
 

Kaas  
Op maandag in de even weken komt de kaasboer, om 12.45 uur staat hij bij De 
Bongerd. Hij komt aan huis als je eerst belt: 06 41208757 of mailt muisaan-
huis@hotmail.nl. 
 

Ellen Gommers 
 

 

De Heemen 
 

Het gras kleurt weer groen, de mest luchtjes trekken weer over het dorp, de kievi-
ten buitelen weer door de lucht. We wachten op het eerste kievitsei en de eerste 
grutto. Kortom het wordt weer voorjaar! 
En dan breekt er weer een drukke tijd aan. Het landwerk begint, de weidevogel-
groep is de komende maanden druk met zoeken en beschermen van de eieren en 
kuikens, de FAB-rand gaat weer ingezaaid worden en de Dorpstuin moet weer 
zaai- en pootklaar gemaakt worden. Ook hebben we een tunnelkas gekocht die 
op de Dorpstuin zal worden geplaatst. We krijgen 16 en 17 maart veel vrijwilligers 
over de vloer in verband met de NL DOET dag. Ze gaan klussen in de Zorgbuur-
derij en in de Dorpstuin. Ook krijgen we hulp van Olga Hartman wethouder van de 
gemeente Loppersum. Deze hulp is erg welkom omdat we als doel hebben om de 
Zorgbuurderij 1 mei klaar te hebben. 
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Margreet zal de komende zaterdagen van 10.00 tot 20.00 en zondagen van 12.00 
tot 17.00 tot 1 mei in de Zorgbuurderij (Bedumerweg 43) aanwezig zijn. Ze zal dan 
klussen in de Zorgbuurderij en de coördinatie verzorgen voor de Dorpstuin. Je 
bent dan welkom als je eens wil komen kijken op de Dorpstuin of in de Zorgbuur-
derij 
 

Margreet Wiersema 
De Heemen 
 

 

Schildersclub Garrelsweer: expositie 14 en 15 april 
 

Zaterdag 14 april om 15.00 uur wordt de tweede expositie van schildersclub Gar-
relsweer feestelijk geopend door Ploegschilder Arie Zuidersma en ac-
teur/regisseur Johan Brokken. 
 

Iedereen is van harte welkom in het dorpshuis Weersterheem om de verrassende 
openingsact bij te wonen en de kunstwerken te bekijken. De schildersclub bestaat 
uit 27 enthousiaste leden en staat onder deskundige en creatieve leiding van 
beeldend kunstenaar Maria Hoeksema. 
 
In de afgelopen vier jaar is een indrukwekkende collectie samengesteld, waarbij 
de ontwikkeling van de eigen stijl steeds meer voorop staat. Er zijn zowel abstrac-
te als figuratieve werken te bewonderen in verschillende technieken. Tijdens de 
expositie is eveneens werk te zien van Arie Zuidersma, die wel de laatst levende 
Ploegschilder wordt genoemd. 
 

De expositie duurt twee dagen, waarbij het dorpshuis voor de gelegenheid is om-
gebouwd tot een galerie. Zaterdag 14 april van 15.00 tot 18.00 uur en zondag 15 
april van 11.00 tot 17.00 uur in dorpshuis Weersterheem aan de Stadsweg 76a in 
Garrelsweer. De toegang is gratis. 
 

Dineke Pijning 
 

 

De tijd van pompoenen en zonnebloemen 
 

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 zaad-
jes zullen, na opgave om mee te doen en als ik ze ontvangen heb, zo snel moge-
lijk 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 De Stedumer worden vermeld. De einddatum zal in de loop 
van het seizoen, als de groei er uit is, worden vastgesteld.  
 

Opgave kan op de avond van de voorjaarsvergadering van Dorpsbelangen, via 
0596 55 12 77, martinzijlema@kpnplanet.nl of op de opgavelijsten op de beide 
basisscholen. Opgave graag zo snel mogelijk 
 

M.Zijlema 
activiteiten commissie Dorpsbelangen.
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Ivan Klunder, Prima-bouw.nl  
 

Bij sommige mensen komt het dorp 
Stedum in zoveel situaties, en met zo-
veel regelmaat in beeld, dat het je op-
valt. Bij het verhaal van Ivan Klunder 
(1971) van Prima-bouw.nl aan de Ste-
dumerweg 7, valt dit weer eens op. 
 

Ivan werd geboren in Westeremden dat 
ten tijde van zijn jeugd nog deel uit-
maakte van de voormalige Gemeente 
Stedum. Later woonde hij maar liefst 
20 jaar lang in het dorp Stedum zelf. 
Dit op meerdere adressen. 
Ivan Klunder heeft een klussenbedrijf 
(telefoon 0612778899). Ivan: "eigenlijk 
houd ik niet zo van het woord klusse-
nier. Dat wil ik eerst even kwijt. Ik heb 
wel een allround klussenbedrijf. In we-

zen verbouw ik alles in en rond een woning. Een paar voorbeelden? Ik timmer 
kamers af, renoveer badkamers. En zo kan ik eigenlijk wel doorgaan. Ik vind het 
een fijn vak. Ik doe loodgieterswerk, leg complete elektrische leidingen aan tot 
aan de meterkast. In principe kan ik alles van dakkapel tot keuken, tot volledig 
dak." 
 

Net een stukje buiten het buitengebied van Stedum staat de boerderij van de fa-
milie J. Bolt. Moeder Ina Bolt-Brookman is de moeder van Ivan Klunder. Ivan: "ik 
heb het getroffen dat ik bij Jan Bolt, de man van mijn moeder, die daar zelf zijn 
eigen bouwbedrijf heeft, gebruik mag maken van de werkplaats! Ik heb daar ook 
mijn ruimte voor mijn opslag en gebruik de machines. Het is een fijne werkplaats." 
Ivan begon voor zichzelf in 2009. Nog steeds doet hij alles in zijn eentje. Echter 
wanneer er zich een groot project zou aandienen wordt het anders. "In dat geval 
zal ik hulp moeten inschakelen." 
 

Ivan Klunder werd als oudste van de twee kinderen Klunder geboren in 1971 in 
Westeremden aan de Bredeweg 27. Dit is om precies te zijn, wanneer je vanuit 
Stedum het dorp Westeremden binnenkomt, het tweede huis rechts. Met tamelijk 
wat familie in de buurt kwam daar in die jaren regelmatig visite. Doordat vader Ge-
rard Klunder lid van de Postduiven Vereniging "Etherkruisers" in Stedum was, 
kwamen er vaak duivenmelkers op bezoek. 
 

In Stedum stond het zo genaamde 'Duivenhuisje', het clubhuis van de vereniging, 
aan de Synagogegang. Zowel dit clubhuis als de Synagogegang en de duivenclub 
bestaan niet meer. Vader Gerard (thans Garmerwolde) heeft er heel wat voet-
stappen staan. 
Ivan: "ik kon aan de Bredeweg 27 heerlijk spelen, in die enorme tuin daarachter. 
Ik had er een pony lopen. Die was, ik was toen acht jaar, door mijzelf betaald. Ik 
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had er een eigen voetbalveldje. Achterin was de wildernis. Daar hadden wij alle-
maal hutten gebouwd. Ik kon er lekker mijn fantasie de loop laten." Zestien jaar 
lang heeft Ivan er gewoond.  
"Na een onderbreking van twee jaar, toen ik met mijn moeder en zusje Margje 
Klunder in Oldenzaal woonde, kwamen wij in het dorp Stedum wonen. Ik heb er 
maar liefst twintig jaar gewoond. Aan het Vlaspad. In de Hoofdstraat toen Jan Bolt 
met zijn zonen Joost en Lars in ons leven kwam. En zelfstandig aan de Molen-
straat. Dat huis heb ik helemaal verbouwd." Hierna kocht Ivan een woning aan de 
Stationsweg. Later ging hij aan de Lopsterweg wonen. Tot zijn dertigste jaar was 
Klunder bedrijfsleider bij een supermarkt. Toen het bedrijf van zijn werkgever in 
elkaar leek te storten verliet Ivan het zinkende schip. 
 

Achteraf kun je stellen dat het werk wat Jan Bolt doet (het bouwbedrijf) het vak 
bouwen dichterbij Ivan Klunder heeft gebracht. Op een gegeven moment maakte 
Ivan een switch. Toen het Noordelijk Klusteam van Freek Hut aan de Hoofdstraat 
in Stedum een compagnon zocht, heeft Ivan deze baan aangenomen. "Ik had mijn 
hele huis aan de Molenstraat 3 al vertimmerd. Was daarbij in raad en daad bijge-
staan door Jan Bolt. Dat maakte de stap naar het Noordelijk Klusteam heel klein. 
In de vier jaar die ik hierna bij Freek werkte hebben wij heel veel klussen gehad. 
Wij kregen zeer diverse opdrachten. Wij werkten in de Stad. Na deze vier jaar heb 
ik veel met- en voor anderen gewerkt. Wel bouwgerelateerd." 
 

Je hebt nog meer familie in Stedum wonen, hè? "Ja, dat klopt. Naast de familie 
Bolt  aan de Stedumerweg net buiten het dorp, met mijn moeder Ina Bolt-
Brookman en mijn jongste broer Ruben Bolt, woont mijn oma in Stedum. Oma 
Brookman aan de Singel. En mijn oom en tante wonen aan de Lopsterweg: oom 
Herman Goedhart en tante Lydia Goedhart-Brookman. En in Westeremden, toch 
ook dichtbij, wonen tante Els Stoepker-Brookman en oom Rob Stoepker." 
Dan staan wij nog even stil bij opa Brookman. Deze bijzonder aardige man over-
leed totaal onverwachts toen Ivan nog maar zes jaar was. In die tijd verbouwde 
zijn opa, uitsluitend voor zijn plezier, een heel oud woninkje in Westeremden aan 
de Oude Boor. 
Dan aan het eind gekomen van een aantal gesprekken, steeds gevoerd in Ivan 
zijn vrije tijd, spreken wij af voor een kijkje in de werkplaats. Deze werkplaats is 
van bouwbedrijf Jan Bolt, maar wordt ook gebruikt door Klunder.  
 

Een paar dagen later is het dan zover. Ivan haalt mij op met de VW transporter. 
Als wij uitstappen achter beide schuren van de boerderij aan de Stedumerweg 7, 
vallen meteen de twee mooie gevelstenen op. Op de linker staat 'Anno 1910 
J.Wiersum en F. Wiersum'. De andere schitterende gevelsteen van zandsteen 
heeft als voorstelling een pelikaan die met haar snavel de borst verwond. Zij voert 
haar jongen met eigen bloed. In de grootste schuur zit de werkplaats. 
 

Achter Ivan aan komen wij langs meerdere ruimtes, gangetjes, stallen, of afdelin-
gen. Er staan schapen. De kippen hier kunnen hun hok in- en uitlopen. Zij schar-
relen nu buiten. "Dit zijn echte vrije-uitloop-kippen," zegt Ivan glimlachend, doe-
lend op de tekst die je op eierdozen ziet staan. Dan komen wij bij de opslag van 
de materialen. Hele lange planken en ander hout, staan rechtovereind in de to-
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renhoge schuur. Een imponerend gezicht. "Kijk, hier heb je de steigers die ik wel 
gebruik en daar zie je mijn aanhangwagen!" De werkplaats, waar wij dan naar toe 
gaan, is bijzonder groot en modern. Er staan heel wat machines. "Waar je alles 
mee op maat kunt maken," zegt Klunder, "want het gaat vaak om maatwerk!" Als 
wij weer teruglopen, kijk ik weer mijn ogen uit. De sfeer die hier hangt kom je nog 
zelden tegen. "Je waant je hier regelmatig in 1910," zou Ivan later een keer zeg-
gen. Buiten op de hoek van de achterste schuur blijven wij even staan en kijken 
naar het landschap. Rechts van ons, helemaal achteraan, staan mooie geknotte 
oude fruitbomen. Aan de rand daarvan waar de gracht loopt, staan hoge oude el-
zen. De bomen zijn nu nog volledig kaal, wat spoedig zal veranderen. Het inge-
zaaide land waarover wij uitkijken wordt alweer groen. "Dat kleurt alweer mooi 
op," zegt Ivan, "dat is al een heel verschil met twee maanden geleden. Dan is die 
donkere klei zo mistroostig. Dit is echt de mooiste tijd van het jaar. In de winter is 
alles hier klei-grijs. Dan is het land helemaal omgeploegd. Het is een enorm ver-
schil als de kleur er weer in komt, in tegenstelling met wanneer het tot aan de ho-
rizon grijs is. Daar worden sommige mensen depressief van." 
 

Uiterst rechts van ons zien wij Stedum liggen. "Ja, uitzicht op Stedum," vervolgt 
Klunder, "ik heb op dit moment ook een klus in Stedum. Ik ben bezig met een op-
knapbeurt van een keuken en achterhuis, zeg maar bijkeuken. Daar bekleed ik de 
vloeren met een zandgele natuursteen. Het zijn grote tegels die met een aparte 
zaagmachine op maat gezaagd moeten worden. Ik heb die keuken ook helemaal 
gepimpt. Zoals ze dat tegenwoordig noemen." 
 

Het is mooi geweest. Ivan zal mij naar het dorp terugbrengen. Boven het dak uit 
zie ik nog de top van een reusachtige kastanje steken. Helemaal kaal. Geheel aan 
de andere kant van beide schuren, langs een stuk gracht, staan nog eens twee 
hele dikke kastanjebomen. Zij zijn door de jaren heen door de wind gebogen. 
Wij stappen in de VW en rijden naar Stedum. 
 

Eldert Ameling  
 

 

Activiteiten Dorpstuin De Heemen 
 

Dorpstuin De Heemen wordt gerund door een tiental mensen. In al onze activitei-
ten zoeken we de verbinding tussen tuin en dorp. De vorig jaar bij boerderij De 
Heemen gerealiseerde Verbindende Muur staat voor ons symbool voor deze ver-
binding. Zo maken we er een echte dorpstuin van, waar nog meer mensen van 
kunnen genieten. 
 

Zaaien 
Dit voorjaar wordt er een soeppakket gezaaid. Hiervoor gaan de kinderen van De 
Crangeborg en De Bongerd op school plantjes voorkweken. Vervolgens kunnen 
ze die op zaterdag 14 april planten in de dorpstuin. 
 

Groeien 
Op zaterdag 16 juni worden er in en om de dorpstuin door creatieve mensen uit 
het dorp allerlei workshops voor volwassenen en gezinnen aangeboden.  De  
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Schoolkinderen krijgen uitleg over het soeppakket 

 
soepgroenten worden geoogst en de oudere kinderen gaan er een lekkere soep 
van koken voor de workshopgangers. Bij de workshops moet je denken aan ket-
tingen maken van zaden uit de tuin, wol en textiel verven met groentesappen, een 
bloemenpers maken, pottenbakken met klei uit de tuin, fotograferen van groente 
en fruit, boeketjes maken en verhalen vertellen over tuinieren, samenwerken, ge-
zondheid en voedsel. Wil jij een workshop verzorgen? Meld je dan via 
buur@deheemen.nl 
 

Oogsten 
In het najaar kunnen alle mensen uit Stedum en omstreken via de dorpstuin ap-
pelsap laten maken van hun appels. Op zaterdag 29 september komen we met 
paard en wagen langs de deuren om appels op te halen. De ingeleverde Steemer 
appels worden die dag naar de Groninger wijnboerderij in Wirdum gebracht en 
vervolgens als sap terug geleverd aan de dorpstuin, waar de mensen het kunnen 
ophalen. Er is dan een tentoonstelling te bezichtigen van de 'oogst' van de work-
shops, zoals foto's, droogbloemen, kettingen en aardewerk. 
 

De activiteiten zaaien-groeien-oogsten hebben het predicaat “Kern met Pit”. Door 
de activiteiten verwachten we meer mensen te verbinden met de dorpstuin, zodat 
het zich kan ontwikkelen tot een belangrijke ontmoetingsplek voor het dorp en 
omgeving. Zodat nog meer mensen kunnen genieten van de open en gezellige 
tuin, waar je je kunt laten verrassen door de wonderen der natuur. 
 

Lorette Verment 
Dorpstuin De Heemen 
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Bosplan vóór de zomer gereed 
 

De natuur is wreed, zo bleek op de vergadering van de groencommissie, woens-
dag 14 maart bij Jacqueline en Martin. De esziekte, de iepziekte, eksters die vo-
geltjes opeten die net uit het nestkastje komen, er gebeurt zo van alles. Maar als 
je bij Landschapsbeheer of Staatsbosbeheer werkt, hoort dat er allemaal bij. En 
ook de groencommissie (naast de gastheren Sieger, Georg, Lorette en Lies) bleef 
enthousiast. Er worden mooie plannen ontwikkeld: nog een extra bankje om over 
het land te kijken (richting ondergaande zon), het scoutingveldje krijgt langs twee 
randen een boomstammenbankje, ook handig voor de natuurwerkdag en de boot-
campers, het Reinderspad wordt opgeknapt (met onze hulp) 
de “natte slinger” wordt met woudzand verstevigd in een cunetbed (zo leer je ook 
nog wat) berenklauw wordt bestreden, met onze handkracht of een krachtig biolo-
gisch middel het vitragebos van populieren wordt uitgedund (door Staatsbosbe-
heer), notenbomen en kersen worden aangeplant (met onze hulp). 
 

Mooie plannen, die leuk zijn om uit te voeren. Niet alles kan nu al, want het plant- 
en kapseizoen is nu voorbij. De eerste verbeteringen in de vorm van bankjes en 
padverharding gaan we deze zomer oppakken. We laten u weten wanneer uw 
hulp nodig is. Zo blijven we als Stedumers plezier van het bos houden, werkend of 
genietend. 
 

Lies Oldenhof  
De groencommissie 

 
 

 

ALV Dorpsbelangen 
 

De Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Stedum is vrijdag 20 
april om 20.00 uur in het Trefpunt. Agenda: 
 

- opening 
- verslag vorige vergadering (zie ook www.stedum.com,) 
- jaaroverzicht 2011 (zie ook www.stedum.com) 
- financieel jaarverslag 
- verslag kascommissie 
- verslag activiteitencommissie 
- bestuurswisseling: Lorette Verment en Wilco Witteveen treden af. Mathieu 

van Etten wordt voorgedragen als bestuurslid. 
- Project geïntegreerde kindvoorziening/scholen 
- Project herinrichting 
- Project sociale paragraaf 
- lopende zaken 
- rondvraag 
- sluiting 
 
Gelegenheid tot naborrelen. 
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In de kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of 
minder bekende bewoners van het 
dorp voorgesteld. Deze borduurt 
verder op de oude rubriek: Nieuwe 
bewoners. Deze keer Math en  
Marga Willems. Zij wonen aan  
Lopsterweg 39. 
 

Sinds wanneer wonen jullie in 
Stedum? 
Sinds december 2006 
 

Waar zijn jullie geboren? 
Marga in Wijchen en Math in Balgoy 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Marga werkt in de zorg met mensen 
met een ernstige lichamelijke beper-
king. Math heeft ruim zesendertig 
jaar als leraar en directeur in het ba-
sisonderwijs gewerkt. Is vorig jaar, 

mede om gezondheidsredenen, met vroegpensioen gegaan. 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid?   
We houden beiden van lezen, fietsen en kunst en zo nu en dan een beetje lekker 
Bourgondisch koken en eten. Math “leert nu schrijven” . Hij werkt o.a. aan een 
kinderboek , werktitel “ De hondjes van de koningin ”. 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Zon,zand en zee:  onze “wintersport “, altijd in Egmond aan Zee. Helaas nu zon-
der hond, want Joppe is deze winter dood gegaan. Ook stedentrips vinden we 
leuk. 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland?  
Een satelliettelefoon om aan te geven wanneer we opgehaald willen worden. So-
wieso ook een Zwitsers kampeerzakmes, drinkwater en vuur. 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen?  
Stedum heeft veel geschiedenis en diversiteit. Het spoor geeft goede verbindin-
gen, ook met de stad. 
Doorslaggevend waren uitzicht, plek, en de authentieke sfeer van ons “lutje-laif 
boerderijtje “. 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe?  
Wij doen onregelmatig mee aan activiteiten in het dorp. Marga deed bijvoorbeeld 
onlangs mee aan de buikdansworkshop en Math houdt zich bezig met de biblio-
busperikelen(ook op provinciaal niveau). 
Ook verrichten we soms wat hand – en spandiensten. 
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Wat is jullie favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Ste-
dum dit boekof deze film zien? 
 Heerlijke boeken vinden we: Multatuli’s “Woutertje Pieterse”( Math)en “De thuis-
komst “ van Anna Enquist”(Marga). En haha, “De hondjes van de koningin”, maar 
dat is nog niet klaar dus... 
 

Wat vind je, naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
De Bartholomeuskerk , een gigantisch bolwerk van geschiedenis. Maar ook fiet-
sen we graag over Peertil. 
 

Wat is jullie antwoord op de  vraag van de vorige nieuwe bewoners:  Wat 
zou je nog voor geks willen doen, wat er nog nooit van gekomen is? 
Wij zouden in de  zomer in het weekend wel eens op een caféterras (cafécontai-
ner) bij Peertil willen vertoeven (er stond vroeger ooit een echt café, hoorden wij). 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen? 
Zouden jullie in een luchtballon boven Stedum willen vliegen en wat  zou je dan 
fotograferen? 
 

Afie Nienhuis 
 

 

Dorpsbewoners, 
 

De Koningin heeft besloten Koninginnedag gewoon te vieren in het land en daar-
om gaan wij als Oranjevereniging ook verder met het uitwerken van deze dag. Het 
is de bedoeling dat er half april een flyer door het dorp zal gaan over de indeling 
van deze dag. 
 

Natuurlijk gaan we de dag beginnen met de aubade bij het HervormdCentrum 
waarna wij u uitnodigen voor koffie met oranjekoek. We hopen op veel kinderen 
daar zij op bepaalde liedjes hebben geoefend. 
Maar we zijn nu ook weer op zoek naar deelnemers voor de spellenmiddag (van 
13.00 -16.30.uur). Voor deze dag  is het thema: met de franse slag. Het team 
moet bestaan uit 4 deelnemers en 1 captain. Fantastische spellen voor jong en 
oud en echt met de Franse slag. Je kunt je opgeven als groep bij: Kees Vriezema 
(55 13 66) - Peter Jans (050) 302 18 97 of Martijn Berends (55 09 20). 
Tevens zijn we ook op zoek naar vrijwilligers die ons deze dag mee willen helpen. 
Voor de kinderspellen-catering-spellenmiddag. Contact: Dinie Smit (55 14 54). 
Vanaf 13.00-16.00 uur  starten wij met de ‘priegelmarkt’ voor de kinderen van de 
basisscholen op het sportterrein. Iets geheel anders maar toch weer heel gezellig. 
Contactpersoon is Syta Timmer (55 10 55) 
Ook staat de tent van de Oranjevereniging op het veld  zodat een ieder  de over-
heerlijke gehaktballen en de bruine bonen met spekjes weer kan proeven. 
 

Vanaf 20.00 uur is er een toneelavond in het Hervormd Centrum. Wie er zullen 
spelen is nog een verrassing  maar het wordt weer een leuke avond. Graag zien 
we u allen op het sportterrein en in de zaal. 
 

Coby Nienhuis 
Bestuur  Oranjevereniging 
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Vrijheid is waardevol 
 

Spontaan heeft het dorp en omstreken gehoor gegeven aan onze oproep om een 
financiële bijdrage voor een gedenkplaat voor oorlogsslachtoffers. Wij zijn daarom 
erg blij dat wij u nu kunnen uitnodigen voor het bijwonen van de onthulling  van 
deze gedenkplaat op vrijdag 30 maart om 16.30 uur. De gedenkplaat zal worden 
onthuld aan het baarhuisje bij de begraafplaats aan de stationsweg 29a. De vol-
gende oorlogsslachtoffers zullen op de gedenkplaat vermeld staan: 
 

Harm Koopman overleden 1942 in Nederlands-Indië. 
De broers Cornelis  overleden 1944 in Duitsland en Pieter Berend Slager  overle-
den 1951 in Zuid- Korea. 
Hendrik Boersema is in 1945 gefusilleerd in Dokkum. 
Lammert Koning overleden 1949 in Nederlands-Indië. 
 

De gedenkplaat zal worden onthuld door familieleden van de slachtoffers en bur-
gemeester A. Rodenboog van de gemeente Loppersum. 
Het is een initiatief van een werkgroep vanuit: Oranjever/Comité 4 en 5 mei Stich-
ting Historie Stedum, Begrafenisvereniging en Dorpsbelangen. 
 

Coby Nienhuis 
 

 

Haal meer uit je vakantiefoto's! 
 

Wil je de komende zomer werk maken van je vakantiefotoboek, zodat je na de 
zomer echt een mooi album hebt van je zomer in Frankrijk , je week Italië of je 
weekend Schiermonnikoog? En niet alleen maar een map met alle honderzeven-
tig foto's op je computer overhouden? In een workshop 'vakantiefotoalbum maken' 
van drie dagdelen helpen we hierbij! 
 

De eerste middag of avond maken we een plan; wat ga je deze zomer doen, hoe 
zou je dat fotografisch vast kunnen leggen, welk verhaal wil je vertellen, wat 
maakt nou een verhaal, en hoe pak je het nou op plek van bestemming aan. 
De tweede workshop plannen we na de vakanties, dan komen we weer bij elkaar 
om de foto's te beoordelen, te selecteren, en te kijken naar aspecten als bijvoor-
beeld uitsnedes maken en het bepalen van de volgorde. 
Het derde dagdeel gaan we in de Boekwerkplaats aan de slag en maken we een 
album met een harde kaft, een binding van boekschroeven en mooi omslagpapier. 
Dit kan ook papier of stof zijn dat je zelf meeneemt uit je vakantieland. Het boek 
kan in een aantal vormen en maten uitgevoerd worden. 
 

De kosten van deze drie dagdelen bedragen 60 euro per persoon. Dit is inclusief 
boekbindmaterialen, koffie, thee en koekjes, maar exclusief de kosten van het la-
ten afdrukken van je foto's. De dagdelen worden in overleg gepland. 
 

Voor meer informatie of om je aan te melden; mail of bel Janna, 
 janna@gulerlacht.nl, 0596 55 16 39. 
 

Janna Bathoorn en Wim Gremmen 
 



 13

Voorjaarsconcert:Twee keer twee vliegen in één klap 
 

Op zaterdag 21 april is iedereen van harte welkom op ons Voorjaarsconcert. Met 
dit concert slaan we twee vliegen in één klap. In de eerste plaats willen we ons 
publiek een fijne avond bezorgen met mooie muziek, variërend van het requiem 
Pie Jesu van Fauré tot en met Lippen op de mijne van Nick & Simon en So incre-
dible van Ilse de Lange. Maar tegelijkertijd is het voor ons een try-out (lelijk woord 
voor oetpebaaiern) van De Kwelgeest, het stuk dat we een week later moeten 
spelen op de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen in Drachten. Rob 
Goorhuis, een bekend componist voor blaasorkestmuziek, componeerde recente-
lijk De Kwelgeest. Het werk is een muzikale interpretatie van het jaarlijkse festival 
voor koren en blaasorkesten op Schiemonnikoog. De muziek schijnt te verhalen 
van de voorbereidingen voorafgaand aan dit evenement, van het festival zelf en 
van het 'uitblazen' van de organisatoren na afloop. Al hoor ik dat er zelf niet alle-
maal in, eerlijk gezegd. Wel duidelijk herkenbaar is de plagerige woordenwisseling 
tussen een van de organisatoren en een vrouwelijke gast, die daar vorig jaar zou 
hebben plaatsgevonden. De inbreng van de dame wordt vertolkt door onze so-
praansaxofoniste Hilda Mulder. Zij leeft zich er heerlijk op uit. 
 

Ook het publiek kan echter twee vliegen tegelijk meppen. Het krijgt namelijk een 
dubbelconcert. We hebben namelijk Sereno uit Baflo, het andere fanfareorkest 
van onze dirigent Jan Werkman, uitgenodigd op het Voorjaarsconcert te komen 
spelen. Ook Sereno neemt in Drachten deel aan de kampioenschappen. Maar, 
omdat zij een divisie lager spelen dan wij, hebben zij een ander verplicht werk op 
het programma. Eigenlijk wel jammer, want het kan heel interessant zijn om twee 
orkesten van Jan achter elkaar De Kwelgeest te horen uitvoeren. 
 

Hoe dan ook, kom luisteren en wees onze jury! Tijd: zaterdag 21 april, waarschijn-
lijk om 19.45 uur. Plaats: wordt nog bekend gemaakt via een flyer (lelijk woord 
voor braifke) in de bus en op Stedum.com. 
 
Fenneke Colstee 
cmv Jehova Nissi 
 

 

Stedum richting Stedum 
 

31 augustus en 1 en 2 september 2012 
Het begint te lopen. Er is een deelnemerslijst, waarop al de nodige fietsers en au-
tomobilisten, al dan niet in een retro auto vermeld staan. Een eerste bezemwagen 
heeft zich gemeld, en caravans en campers sluiten ook aan. Alles kan dus, je 
hoeft geen fietser, schutter of muzikant te zijn, als Stedumer of oud Stedumer of 
aanhang daarvan kan iedereen  mee. Voorlopig geldt nog “Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd”. Tegen 21 maart willen we voor de fietsers een overnachtingsadres 
boeken en onze Duitse Stedumers alvast een idee geven met hoeveel of we die 
kant op komen. Voor hen ook belangrijk om te weten, of ze twintig, veertig of zes-
tig mensen onder moeten brengen. 
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Op dit moment is de schatting dat het er zo’n veertig zullen worden. Die schatting 
is gebaseerd op de aanmeldingen van dit moment, de mensen die bekend zijn  
met Stedum-Stedum(als bezoeker en/of gastgezin), en op de fietsgroep. Voor alle 
duidelijkheid: je hoeft niet ergens lid van te zijn. Als je met een camper of caravan 
komt, hoef je ook niet bij een ander gezin in huis. Iedereen kan op zijn manier 
meedoen en is van harte welkom. Mensen die eerder mee zijn geweest weten dat 
we met zekerheid in grote gastvrijheid ontvangen zullen worden. 
 

Burgemeester Mellema zou als grondlegger van deze contacten tevreden zijn met 
dit initiatief. Hij heeft dit idee nog uitgebreid meegekregen en had er alle vertrou-
wen in. Niet dat we het daarom moeten doen, maar deze uitwisseling is wel blij-
vend aan hem verbonden. Pas bracht Rob, zijn zoon, de oprichtingsacte van de 
vereniging Stedum-Stedum, dat was op 19 april 1993. De vereniging is ook al 
weer opgeheven, en was blijkbaar ook niet nodig voor het onderhoud van de con-
tacten. Deze bestonden al sinds 1978 en zijn er nu nog steeds, door telkens weer 
enthousiasme in verschillende kringen. Blijkbaar kunnen bestaande verenigingen 
heel goed trekker zijn, zoals Jehova Nissi, de schutters en nu weer de pas opge-
richte wielervereniging Oet Steem. 
 

Dus, als je zin hebt in een gezellig weekend, meld je aan bij activitei-
ten@stedum.com of via oetsteem@hotmail.com, of doe onderstaand formulier in 
de bus bij Karen Hemmen, Hoofdstraat 18. 
 

Mensen die onderdak nodig hebben wordt dringend aangeraden zich op te geven 
vóór 1 april 2012 (geen grap), ook als je het nog niet zeker weet. Onze Duitse 
dorpsgenoten willen graag weten waar ze in de organisatie rekening mee moeten 
houden. Dit geldt dus ook voor de campers/caravanners (straks wordt het nog een 
ANWB kampeerreis). 
De fietsers (met de bek op het stuur?) hebben in Stedum Duitsland voor het mo-
reel natuurlijk ook een Groninger erehaag nodig. 
 

Lies Oldenhof  
Stedum-Stedum 
 

 

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

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

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

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

Eerder mee geweest: ja/nee 
 

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

Heeft belangstelling om per fiets/auto/camper of caravan/ mee te gaan, eventueel 
oldtimer ……………………... 
 

Reist mee met de fietsers : ja/nee 
 

Heeft vervoer terug: ja/nee 
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Uit de raad 
 

Februari is een korte maand, vandaar dat het al zo snel weer tijd is voor een stuk-
je voor de Stedumer. Veel nieuws is er niet onder de zon, maar er staat natuurlijk 
wel wat aan te komen. Vóór de zomer zal er over de “richtinggevende keuze Ma-
renland” besloten moeten worden, belangrijk voor de kleine scholen in onze ge-
meente. 
 

Stedum 
Stedum verkeert in een goede positie, ook dankzij het eigen en goed verlopende 
initiatief van de ouders. Er zal een school ontstaan die levensvatbaar is. In andere 
dorpen is dat nog niet zo zeker. Garrelsweer en Wirdum hebben elkaar gevonden, 
maar hebben in de toekomst nog wel weer aanwas nodig om overeind te blijven. 
Marenland mikt op grotere scholen, maar is nu blijkbaar bereid tijdelijk ook kleine-
re scholen open te houden. Zowel in Stedum als in Wirdum-Garrelsweer hebben 
ze er straks verstand van hoe je elkaar kunt vinden. Het kost veel tijd en energie 
neem ik aan, maar een school in je dorp houden is dat wel waard. 

 

Weidevoorziening 
In de voorlichting aan raadsleden op 31 januari werd ons ook de boerderijschool, 
de “weidevoorziening van Marenland” getoond, midden in een groene vlakte een 
mooi schoolgebouw. Daar komt Marenland (en dus ook Stedum) de gemeente 
tegen, want voor nieuwbouw moet de gemeente het geld bij elkaar schrapen. In 
Delfzijl en Appingedam zijn al nieuwe scholen gebouwd, in Delfzijl staan er in dat 
nieuwe gebouw al weer lokalen leeg en moeten verenigingen de school huren te-
gen hoge bedragen en zonder de mogelijkheden van opslag zoals ze die eerder 
hadden. Zo goed laat krimp zich dus ook weer niet voorspellen. De school in Zee-
rijp telt 75 leerlingen, heeft te weinig ruimte en is zelfs groter dan de Beatrixschool 
in Loppersum. In Zeerijp geen school, en in Loppersum twee, waarvan eentje 
kleiner is dan Zeerijp? De kinderen uit Zeerijp naar de weide voorziening ergens 
in the middle of nowhere? 
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Geen geld 
De wal keert het schip verwacht ik, tenzij een andere investeerder buiten de ge-
meente zelf wordt gevonden. De gemeente zal geen boerderijschool met een paar 
voetbalvelden rondom financieren. En als krimp zich zo slecht laat voorspellen, 
kun je ook niet gemakkelijk verantwoord investeren. Met de economische crisis 
van dit moment verhuizen mensen niet zo gemakkelijk en krimpen we minder dan 
verwacht. Dus moet het onderwijs passen in de bestaande schoolgebouwen, wat 
in Zeerijp nog niet meevalt. We mogen hopen dat er de nodige aanpassingen ge-
daan mogen worden, waar nodig. Of dat er een andere manier van financieren 
wordt gevonden. Stedum heeft voorlopig wel buurderij-opvang op de Heemen, 
maar nog geen boerderijschool, hoewel je op de Heemen veel kunt leren. 
 

Lies Oldenhof 
 

 

Verslag Steunstee 
 

Op donderdag 1 maart hadden we weer Steunstee in het Hervormd Centrum. Er 
waren 25 personen aanwezig.  Sieta Smit heette ons hartelijk welkom en in het 
bijzonder de heer André van Brummen. Hij is instructeur van E.H. B.O., B.H.V. en 
A.E.D.( Automatisch, Electrisch Defibrillator) en tevens brandweerman.  
 

We begonnen met een kopje koffie/thee en daarna kreeg de heer van Brummen 
het woord. Hij vertelde dat hij met de vut was, en dat zijn werk nu zijn hobby was. 
Hij legde ons uit dat het handig in huis te hebben, de volgende voorwerpen: een 
telefoonkaart ( met de belangrijkste telefoonnummers), een nachtlampje, een tijd-
klok, een brandmelder  en een brandblusdeken. 
 

Wanneer er iemand bewusteloos is, let je eerst op eigen veiligheid, dan ga je 
hem/haar aanspreken en aan de schouder schudden. Dan ga je na wat er is ge-
beurd en wat iemand mankeert, stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschut-
ting en zorg voor professionele hulp 112. Bij  het reamineren ga je mond op mond 
beademen met een mondkapje en anders met een zakdoek. 
De Bedrijfshulpverlening heeft onder andere een taak, het controleren bij een ont-
ruiming en als laatste eruit. Verder vertelde hij  veel uit praktijk zoals het oefenin-
gen op school of bij de gemeentewerken. Ook  belangrijk is dat er in gebouwen 
nooduitgangen zijn en tevens vrij toegankelijk. 
Ook raadde hij aan een A.E.D. aan te schaffen in gebouwen waar geregeld veel 
mensen komen. 
 
In de pauze kon men zich opgeven voor het etentje op 10 mei.  Nader bericht 
volgt. Na de pauze demonstreerde de heer van Brummen een paar verbanden 
met een driekanten doek, zoals een hoofdverband en een knieverband, wat veel 
hilariteit veroorzaakte. Nadat de heer van Brummen nog een aantal vragen had 
beantwoord, werd hij door Sieta bedankt voor de leerzame middag en overhan-
digde hem  een Groninger koek. Daarna wenste ze ons allen wel thuis. 
 

Afie Nienhuis 
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Drie monologen: voor de prijs van een 
 

Marijke Meems uit Amersfoort (oud inwoonster van Stedum, Ypeylaan 1), Marcel 
van den Brand en Mirjam van Ansem, studeren in mei af aan de Amsterdamse 
Acteurschool. In het kader van het afstuderen presenteren zij ieder apart een mo-
noloog, welke totaal verschillend zijn, maar die liefde en waanzin als rode draad 
hebben. 
 

Eerste monoloog: Een vreemd paar schoenen, door Mirjam van Amsem. Regie 
Robert van Laar. Een jonge vrouw kijkt bij haar ex door de brievenbus en ziet een 
vreemd paar schoenen staan 
Tweede monoloog: Een verhaaltje voor het slapen gaan, door Marcel van den 
Brand. Regie Dorry Erkelen. Een voorstelling over een prins met een geheim. 
Derde monoloog: Ze bijt, Ze lacht, Ze danst, door Marijke Meems. Begeleiding 
Stephanie Louwrier. Het gaat over scherp, loyaal, ad rem, abuis, goed en fout. Je 
wordt meegenomen in het hoofd van een vrouw die haar eigen toekomst creëert, 
voor dat een ander dit doet. Iets met sinaasappels, water en yamaha. 
 

Zaterdag 14 april om 20.00 uur in Centrum voor Sociaal en Cultureel Werk ,t 
Schienvat, Kerkstraat 7, Kantens. Entree: 5 euro. 
 

 

Veilingverkoop voor inventaris “Trefpunt”. 
 

Op vrijdagavond, 30 maart 2012 is er een veilingverkoop van diverse ingebrachte 
goederen. De opbrengst van de veiling zal geheel ten goede komen aan de aan-
schaf van nieuwe tafels voor het geheel  verbouwde “Trefpunt”. 
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Aanmelding en inbreng van de goederen 
U kunt de bij u overbodig geworden goederen aan ons schenken, waarna wij die 
goederen zullen proberen te veilen. Het moeten nog bruikbare spullen zijn. Het is 
immers een veiling en geen rommelmarkt. Heeft u geen overbodige goederen? 
Het  is voor u natuurlijk ook mogelijk nieuwe spullen aan ons te schenken die wij 
dan zullen proberen te veilen. U kunt bij de door u aangeboden goederen aange-
ven dat ze niet beneden een bepaald minimum bedrag mogen worden verkocht. 
 

Om wat voor goederen gaat het? 
Bij de te veilen goederen gaat het om een grote diversiteit. Dat kan bijvoorbeeld 
oud (elektrisch) gereedschap zijn, speelgoed, tuingereedschap, tafels en stoelen, 
schilderijen, klokken, woonaccessoires etc. Maar ook een taart, een fles wijn, 
zelfgemaakte hobbyspullen etc. zijn welkom. 
In de week voorafgaande aan de veiling (vanaf maandag 26 maart) kunt u bij de 
leden van de taakgroep Beheer en Financiën de door u aangeboden veilingspul-
len aanmelden. U kunt ze op donderdagavond 29 maart  van 19.00 tot 21.00 uur 
afleveren in “Trefpunt”. Indien nodig kunnen wij de spullen bij u thuis afhalen. De 
leden zijn: Lukas Kruidhof, 55 09 29; Harm Pestoor, 55 17 28; Albert Haak,  55 14 
16; Gerard Hofman, 55 17 07 Erik Huisman, 55 12 66 en Piet Hoving, 55 19 58. 
 

Hoe gaat het op de veiling? 
Op vrijdagavond  30 maart kunt voorafgaande aan de veiling de aangeboden 
goederen bezichtigen. De goederen staan dan opgesteld in de kerk en zijn voor-
zien van een veilingnummer en het openingsbod op de veiling. Afhankelijk van de 
waarde zal de bieding met een bepaald bedrag verhoogd worden. Wordt er niet 
geboden of brengt het niet het vastgestelde bedrag op, dan krijgt u het door u 
aangeboden goed weer terug. 
 

Gezellige avond 
Naast de veiling zelf, kunt u ook gezellig en lekker bij ons komen eten. De keuken 
is vanaf 17.00 uur open. We hebben dan soep, broodjes gehaktbal, broodjes 
hamburger en saté voor u klaar staan. De veiling is van18.30  tot 21.00 uur.  
 

Piet Hoving 
 

 

Hartstichting 
 

De landelijke collecte voor de Hartstichting is dit jaar van 16 april t/m 21 april. 
Mocht de collectant u niet thuis treffen dan kunt u uw gift altijd overmaken op re-
keningnummer 300 van de Hartstichting. 
Heeft u nog een oude mobiele telefoon liggen, dan mag u deze ook aan de collec-
tant meegeven. De Hartstichting zorgt dan voor de recycling en ook hierbij zijn er 
inkomsten voor de Hartstichting. 
 

Ida Rijskamp 
Hartstichting 
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Autowasdag voor Oekraïne 
 

De Hervormde gemeente Stedum LWT gaat met een groep jongeren naar Nagy-
dobrony in Oekraïne. Wij gaan hier helpen met het opknappen van een kinderte-
huis (De Barmhartige Samaritaan). Omdat het kindertehuis het financieel erg 
moeilijk heeft, willen we niet dat zij kosten ondervinden van ons verblijf. Uiteraard 
wordt een deel hiervan betaald door de deelnemers, de rest hopen we met hulp 
van u binnen te halen. 
Hiervoor hebben we nu een autowasdag georganiseerd. Zaterdag 14 april kunt u 
van 9:00 uur tot 16:30 uur terecht bij het Hervormd Centrum (Bedumerweg 8) om 
uw auto te laten wassen. Voor € 7,50 wordt uw auto weer stralend schoon. Voor € 
10 wordt uw auto niet alleen van buiten schoongemaakt, maar wordt de auto ook 
van binnen uitgezogen. Terwijl u moet wachten op uw auto, kunt u zich binnen 
vermaken. Er zijn onder andere broodjes hamburger of een kop koffie/thee/fris 
met wat lekkers te koop. Ook zonder uw auto te laten wassen bent u binnen na-
tuurlijk van harte welkom! 
Zaterdag 19 mei doen we hetzelfde nog een keer maar dan bij Garagebedrijf 
Wietsma in Ten Boer (Nijverheidsweg 4). Ook dan bent u van harte welkom! 
 

Mariëlle Rijskamp 
Commissie Oekraïne reis 
 
 

 

sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp 

 

Stichting Sportdorp Stedum 
 

Hardlooptraining 
Op zaterdag  12 mei is het weer tijd voor de Stemer Omloop, en wie nu nog niet 
over voldoende conditie beschikt heeft nog precies genoeg tijd om zich daar op 
voor te bereiden. Op donderdag 5 april start namelijk de hardlooptraining die je 
ervoor klaarstoomt de 5 kilometer hardlopend vol te houden. Of je helpt je tijd van 
vorig jaar te verbeteren! 
De training start bij de voetbalkantine. 
Jeugd (tot en met 15 jaar) van 19.00 tot 19.45 uur, voor Sportdorpleden 10 euro, 
niet-leden 15 euro 
Senioren (16 jaar en ouder)  van 19.45 tot 20.30 uur, Sportdorpleden 15 euro, 
niet-leden 20 euro. 
Meld je zo snel mogelijk aan bij Arend Koenes, via a.koenes@hetnet.nl , hij kan je 
ook een aanmeldformulier om gratis  lid te worden van Sportdorp toesturen. 
 

Nordic Walking 
Er zijn nog een paar mensen nodig om eindelijk met een cursus Nordic Walking te 
kunnen beginnen, dus meldt u gauw aan bij Janneke Aué, 550915 of  
janneke@lighthunter.com. In overleg kunnen we de beste cursustijd vaststellen. 
Ook bij deze cursus geldt: lid zijn van Sportdorp Stedum geeft korting voor de 
deelnemers! Vraag dus gauw om een aanmeldformulier. 
 

Janneke Aué 
Stichting Sportdorp Stedum 
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Na het schaatsen: gevonden voorwerpen 
 

In de kantine van de ijsbaan is het één en ander blijven liggen. 
Als je iets hebt laten liggen en je wilt het graag terug, bel dan even (0596 551639) 
om af te spreken. 
 

Hieronder een idee van wat er nog ligt: 
Overgebleven schaatsen van de ruilbeurs; een turquoise schoudertas met meisjes 
gymkleding, sokken, een boek, papieren..; een zwarte paraplu; blauwe schaats-
beschermers; leren schaatsbeschermers; kleine zwarte schaatsbeschermertjes; 
een skibril en heel veel sjaals, handschoenen, mutsen.. 
 
We hebben de boel gewassen en bewaren het nog tot en met maart, en brengen 
het daarna naar de kringloop. 
Hopelijk tot volgend jaar op de IJsbaan! 
 

Janna Bathoorn 
Bestuur IJsvereniging 
 

 

Eigen gravel 
 

Het begin van het tennisseizoen kan ook weer in de agenda's. Eind deze maand 
wordt het eigen gravel van onze eigen tennisbanen klaar gemaakt en begin april 
begint zowel het competitie- als het les-seizoen weer. Er zijn nog enkele plekken 
vrij om dit jaar die volgen stap te maken. Les nemen kan voor volwassenen nog 
op de woensdagavond en voor de jeugd op dinsdag.  

 
 

Op de vroege vrijdag zal het onderlinge gemep weer plek krijgen. Een ideale ma-
nier om het weekend te beginnen en zorgen om het eten hoef je die dag ook niet 
te hebben.  
 

Op zaterdag zullen er af en toe ook scouts rond het gebouwtje lopen. Vooruitlo-
pende op de nieuwbouw van de Moarstee, zullen die ons huidige onderkomen 
dan zullen delen. 
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We rekenen vanaf dit jaar wel extra op onze leden. Op de ALV heeft het bestuur 
al ervaren, dat er goed wordt meegedacht. Dat is fijn. De ledenvergadering was 
niet de laatste gelegenheid tot inbreng van de leden/eigenaars. Die kans blijft het 
hele jaar; Het liefst tussen het slaan van balletjes door... En niet leden dan? Die 
kunnen toch lid worden? Informatie en opgeven lessen: janneke@lighthunter.nl 
 

Kay Reker 
 

 

"Ons Genoegen"; opnieuw Zomeravondcompetitie 2012 
 

Intussen is het alweer een maand geleden dat u, de leden van onze hengelclub, 
op deze plek uitgenodigd werd om zich op te geven voor de Zomeravondcompeti-
tie 2012. Omdat ik waarschijnlijk, net als u dat nu bent, nieuwsgierig was hoeveel 
deelnemers zich inmiddels hadden opgegeven, ben ik naar Jan Jaap Kalisvaart 
gegaan. Dat deed ik even voor de deadline van dit nummer van 'De Stedumer'. 
 

In tegenstelling met mijn verwachting, dat er al wel een stuk of zeven, acht men-
sen zich aangemeld zouden hebben, viel het mij tegen. Nee, geen zeven of acht 
leden hadden zich opgegeven. Ook geen vijf of zes. Het waren er... Nu zult u zich 
afvragen waarom er puntjes staan en geen getal. De reden is dat ik hier geen ge-
tal kon invullen. Nee, heel eenvoudig, nog niemand heeft zich aangemeld. 
Nogmaals: wilt u dit jaar meevissen, meedoen aan de Zomeravondcompetitie, 
geeft u zich dan op. Met minder dan tien deelnemers komt er geen competitie. Zie 
daarvoor nog eens de bijdrage van de visclub van vorige maand!! 
U kunt zich opgeven bij onze penningmeester Jan Jaap Kalisvaart, Hoofdstraat 
14, Stedum, 0596 55 17 76. 

 

Geeft u zich zo snel 
mogelijk op. Des te 
eerder weet het be-
stuur en u, of er dit 
jaar weer een compe-
titie kan worden ge-
houden. Stelt u het 
alstublieft niet uit. Dit 
om teleurstelling bij 
onvoldoende aanmel-
dingen te voorkomen. 
 

Eldert Ameling  
voorzitter Hengelclub 
"Ons Genoegen" 
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De Steemer Agenda 
 

(Veel van de hieronder genoemde activiteiten zijn terug te vinden in deze Stedumer) 
 
26 maart   Passage: Pasen, broodmaaltijd, in het Hervormd Centrum om18.30 uur 
 
30 maart Onthulling gedenkplaat oorlogsslachtoffers om 16.30 uur, baarhuisje bij de be-

graafplaats 
 
1 april    Deadline subsidieaanvraag Jeugd en Jongerenwerk 
 
1 april   Deadline aanmelden voor Stedum-Stedum 
 
5 april Steunstee in Hervormd Centrum van 14.00 uur-16.00 uur.  

Onderwerp: Weerbaarheid. 
 
5 april   Start hardlooptraining 
 
14 en 15 april  Expositie bij schildersclub Garrelsweer 
 
17 april   Vrouwenraad Stedum: De heer Kees Vriezema van Stichting Historie  

Stedum zal ons aan de hand van films vertellen over het verleden van  
Stedum. In het Hervormd Centrum om 14.30 uur. 

 
20 april  Algemene ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen om 20.00 uur in  

het Trefpunt 
 
21 april   Voorjaarsconcert Jehova Nissi in samenwerking met Sereno uit Baflo.  

Beide o.l.v. dirigent Jan Werkman. 
 
23 april Passage: Marga Boer, onderwerp: Het Weer in het Hervormd Centrum, aanvang 

19.45 uur. 
 
26 april  Informatiebijeenkomst herinrichting kern Stedum; van 19.30 – 21.30 uur in het 

Trefpunt in Stedum. 
 
30 april  Koninginnedag 
 
12 mei   De 11e Steemer omloop Inschrijving sportgebouw. Start/finish 17.00 uur  

haventerrein. 

 
 
 

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 27 april. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag18 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@gmail.com  
Eldert Ameling en Janna Bathoorn. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 

 


