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 Siep Smit is ‘Stedumer van het jaar 2011’ 
 

Na de nomina-
tie periode, die 
vanaf juni tot 
december 
plaatsvond, en 
aansluitend de 
stemronde 
heeft Siep 
Smit de ver-
kiezing tot 
Stedumer van 
het jaar 2011 
gewonnen.  
 
De bezoekers 
van de dorps-
website 

(www.stedum.com) vonden dat Siep de prijs verdient had. Dit omdat zij alle dagen 
vroeg opstaat en door weer en wind het Dagblad van het Noorden bezorgt. Afge-
lopen zaterdag werd haar dan ook, tezamen met een slagroomtaart en een bos 
bloemen, de oorkonde met enkele lovende woorden overhandigd. Met een ruime 
meerderheid van de stemmen viel er over de uitslag niet te twisten. Siep kreeg 
maar liefst 37 % van de binnengekomen stemmen. Haar reactie: “Het had van mij 
niet gehoeven, ik had het ook niet verwacht, maar ik vind het hartstikke leuk!” 
Siep, gefeliciteerd! 
 

 
Bedankt! 
Ik wil alle mensen bedanken die op mij gestemd hebben. Voor de warme belang-
stelling die ze hebben getoond. Voor de Stedumer van het jaar 2011. Het is toch 
een stuk waardering. 
 

Siep Smit 
 
 
 

 

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

Op de foto staan dit keer Pieter Rijskamp en Kim Elhorst. (foto: Janna Bathoorn). Hun woning 
aan de Lopsterweg hebben zij samen met hulp van familie gerenoveerd. Het is nu bijna klaar. 
Eldert Ameling praat met hen over de verbouwing en familie. 
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Sieto Robert Mellema, 1920 – 2012  
 

Sieto Mellema was burgemeester 
van Stedum van 1968 tot aan 1990, 
toen de herindeling met  
’t Zandt, Middelstum en Loppersum 
tot stand kwam. Hij is geboren op 
24-4-1920 in Nieuw Scheemda, uit 
een geslacht van boeren-
bestuurders en thuis overleden aan 
de Weersterweg 3 op 11-1-2012. 
Hij vond zijn leven rijk en voltooid, 
en heeft tot aan zijn ziekte eind 
2011, ervan genoten Stedumer met 
de Stedumers te zijn.  
Hij was ook een goede en gewaar-
deerde buurtgenoot van de Weer-
sterweg en Delleweg. Met hen heeft 
hij uitgebreid zijn 90-jarige verjaar-
dag gevierd. In deze terugblik, op basis van de herdenking die 14-1-2012 tijdens 
het Nieuwjaarsconcert is gehouden, en gebruikmakend van de gegevens in de 
Dankdienst op 17-1-2012 staan we nog een keer stil bij een aantal mooie en veel-
zeggende momenten.  
 

De berg aan foto’s van de laatste jaren (waarvoor dank aan Kees Vriezema, ste-
dum.com en Stichting Historie Stedum) laat zien dat hij tot vlak voor zijn overlijden 
op 11-1-2012 nog midden in het dorpsleven stond. Hij was bij alle evenementen 
aanwezig, als erelid van de Oranjevereniging bij de aubade of bij opvoeringen van 
toneelstukken in het dorp. Soms als toeschouwer, waar bij hij keek naar iemand 
die hem als burgemeester speelde, maar als de burgemeestersrol vereist was, 
vervulde hij deze met verve. 
 

De paardensport was een ander belangrijk deel van zijn leven, hij was een veel-
zijdig ruiter. Bij de cross was hij ooit Nederlands kampioen en hij begeleidde ook 
het Nederlandse olympisch jeugdteam. Ook was Mellema bouwer van internatio-
nale wedstrijdparkoersen. Daar was hij wereldwijd om bekend. Tot op 80-jarige 
leeftijd reed hij paard, en als hem dat niet afgeraden was, was hij er nog langer 
mee doorgegaan. 
 

Hij kwam in Stedum te wonen aan de Weersterweg met zijn tweede vrouw Truus 
Borg en zoon Rob Douma, een heel gelukkige tijd. Het overlijden van Truus in 
2004 was een zware slag voor hem; 2004 “een rampjaar”. Sieto moest leren ko-
ken, en kreeg gelukkig goede hulp van Janny van Houten. Toch pakte hij zijn le-
ven weer op, en misschien juist daarom zagen we hem zoveel in het dorp. In huis 
bleef alles zoals het was, en bij zijn bed in het ziekenhuis, eind 2011, stond een 
foto van Truus op zijn nachtkastje. 
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Een deel van zijn leven was ook kerkelijk gericht. Hij was aangesloten bij de PKN 
gemeente Marenland, en nam naast het bezoeken van de diensten in de verschil-
lende dorpen ook deel aan leerhuizen. Conform zijn wensen is er op 17-1-2012 
een dankdienst gehouden in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum, waar veel 
mensen aanwezig waren. Frappant was de door hem gekozen lezing, uit Prediker 
7 (15-20). Wees niet al te rechtvaardig, noch houd uzelven al te wijs; waarom 
zoudt gij verwoesting over u brengen? Sieto Mellema hield het midden, was wijs 
en eigenzinnig en gaf leiding.  
 

Toen de artikel 12 inspecteur Stedum bezocht (toen ook al) om het wegdek van 
de Bedumerweg te inspecteren stapte Mellema met hem in zijn auto en reed zo 
hard mogelijk door de kuilen van deze weg. De inspecteur kwam bleek uit de auto 
en was van de noodzaak om te 
investeren overtuigd. Met de hui-
dige landelijke politiek kon Melle-
ma zich niet zo goed verenigen. 
Hij liet niet na ook op de gemeen-
tepolitiek zijn originele en prakti-
sche visie te geven. 
 
 

 

Zijn autootje kenden we allemaal, 
oorspronkelijk van zijn vrouw 
Truus, uiteindelijk afgereden, dit 
was Mellema’s fiets, die overal 
kon staan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dé foto van Mellema is gemaakt 
in 1979, de sneeuwwinter. Op 
zijn post, niet in pyjama (zie 
broek) zoals het verhaal gaat, 
maar in langlaufpak. 
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Nog een bekende sneeuwwinterfoto is die van het gemeentehuis als crisiscen-
trum. De sneeuwwinter is meerdere malen herdacht, het laatst in de winter van 
2005-2006. Bert de Leeuw speelde Mellema geweldig na, en Sieto zat te genieten 
op de eerste rij. Dat hij niet alleen naar zichzelf keek als burgemeester, maar ook 
nog burgemeester kon zijn bleek bij volgende gelegenheden. Zoals in 2008 bij het 
toneelstuk Zomer in Zeeland: de eerste avond opende burgemeester Rodenboog 
camping de Tuinkabouter, de tweede avond was Rodenboog verhinderd en open-
de burgemeester Mellema.  
 

 
 
 
In mei 2010 was hij 
ook weer “in func-
tie”, ter gelegenheid 
van het bezoek van 
de Duitse Stedu-
mers. Mellema 
overtrof Rodenboog 
in een geïmprovi-
seerde toespraak, in 
vlekkeloos Duits: 
daar stond ónze 
burgemeester.  
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Mellema wilde nog heel graag een keer naar het Duitse Stedum, om de toen al 
zieke oud-burgemeester Otto en zijn vrouw Ursula Peyers nog een keer te zien. 
Er was regelmatig vriendschappelijk contact, bijgaande foto dateert bijvoorbeeld 
van 6 oktober 2006. In mei 2011 ging ik met Mellema op stap, hij keurig netjes, 
dasje-jasje, met een grote koffer, en ik toch wel een beetje ongerust of alles met 
de 91-jarige goed ging. Vriendschap op leeftijd was mooi om mee te maken: Otto 
en Sieto genietend van elkaars gezelschap, met natuurlijk een goed glas wijn. 
 
 
 
 
Dat Mellema iets had met 
mensen is ook te zien op 
deze foto, gemaakt bij het 
afscheid van het Duitse be-
zoek in mei 2010. Mellema 
zwaait als 90-jarige met bei-
de armen mee, opgenomen 
tussen de Stedumers.  
 

Dat was Sieto Mellema,  
ónze burgemeester. 
 
 
 

Lies Oldenhof 
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Steemer Dorpscafé; Wat is jouw talent? 
 

Nog geen week na het optreden van Tineke Rouw met haar liedjes en buikdansen 
is er alweer wat te beleven in Stedum. Dorpsbelangen nodigt je uit om op vrijdag 
17 februari vanaf 20.00 uur in het Hervormd Centrum 
je talent aan je dorpsgenoten te laten zien. Iedereen heeft toch ergens talent 
voor? Dit kan door middel van een badge op je kleding waarop je je talent, hobby 
of beroep zet, zodat je daar gemakkelijk met elkaar over aan de praat raakt. Het 
kan door middel van het ophangen van een briefje in de zaal, zodat er een mooi 
overzicht komt van al het talent dat Stedum in huis heeft. Of door het open 
Steemer podium te betreden en je talent ter plekke te laten zien. Dit alles tijdens 
het Steemer Dorpscafé, waar een zeer gevarieerd programma geboden wordt. 
Ook mensen zonder talent zijn uiteraard welkom om gewoon langs te komen. 
 

Jehova Nissi Jeugd 
Het Steemer Dorpscafé wordt om 20.00 uur geopend met een debuut-optreden 
van vier jeugdleden van Jehova Nissi. Het is heel moedig en mooi dat zij op deze 
manier hun talent voor muziek laten zien en ze brengen een aantal nummers ten 
gehore.  
 

Petje op Petje af Steemer historie 
Na dit unieke optreden dat je zeker niet mag missen wordt je kennis van de histo-
rie van Stedum getest tijdens petje op petje af. Tjeerd Burgstra geeft hierbij de uit-
leg. Hij heeft een zeer groot talent voor het onthouden van historische gegevens. 
Neem je (alpino)pet of je hoed mee! 
 

Nick & Davine 
Na deze hersenkraker is het podium voor Chansonnière Davine (www.davine.nl). 
Zij wordt begeleid door professioneel gitarist Nick Wendels. Dit optreden van Nick 
en Davine is te danken aan een dorpsgenoot met talent om een exclusief optre-
den naar Stedum te halen en onze verwachtingen zijn groot. Tijdens hun optreden 
waan je je even in Parijs bij het horen van klassiekers van Jacques Brel, Edith Pi-
af, Jean Ferrat, Françoise Hardy en vele andere grote Franse artiesten. Laat je 
meevoeren door de knusse, smalle straatjes van de Lichtstad en ervaar de gran-
deur van het imposante Parijse bestaan. Davine neemt je mee op reis, langs klas-

siekers die we allemaal kennen.  
 

Open Steemer Podium 
Tussen de andere activiteiten door is er de hele avond open podium. Is er een ta-
lent dat je wilt laten zien aan de andere bezoekers, wil je een mop vertellen of 
muziek maken, buikdansen of wat dan ook, grijp dan nu je kans.  
 

Verder kan er gesjoeld worden (wie heeft hier het meeste talent voor?) en draait 
er continue een historische film over Stedum. Kom in elk geval een kijkje nemen, 
het maakt niet uit hoe laat je binnenkomt en je krijgt van dorpsbelangen een wel-
komstdrankje. Tot dan en vergeet je hoofddeksel niet! 
 

Lorette Verment 
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Pieter Rijskamp en Kim Elhorst 
 

Vandaag neem ik u mee naar de 
Lopsterweg nummer 17, het huis 
van Pieter Rijskamp en Kim Elhorst. 
Deze woning waar hard aan ge-
werkt werd, waar gerenoveerd werd 
en waar men zelfs een gedeelte van 
herbouwde, is nu voor het grootste 
gedeelte klaar. In hun sfeervolle 
woonkeuken, waar het fijn toeven is, 
vertellen zij over hun huis, hun werk 
en al datgene waar u verderop in dit 
artikeltje over kunt lezen.  
"Kijk," zegt Pieter, "en reikt mij een 
prachtig verzorgd boek aan, een 
cadeau van zijn zuster Mariëlle. Het 
staat boordevol documentatie. "Hier-
in," zegt Pieter (28), "kun je zien wat 
hier allemaal gebeurd is." Al gauw 
gaat ons gesprek over dit schitte-
rende huis, waar Pieter en Kim in 
juni 2011 zijn komen wonen. 

 

Het begon allemaal in 2005. Het was zwager Marcel Frankruijter die zei: "Dat huis 
aan de Lopsterweg 17, dat is nou een leuke woning voor jou! Er moet wel heel 
wat aan gebeuren, maar daar voorzie ik geen problemen mee." Marcel Frankruij-
ter zag er wat in. Marcel van 'Klussenbedrijf Frankruijter', Loppersum, is de man 
van Pieter's zus Renate. Hij had het bij het rechte eind. Want nu de woning voor 
het grootste gedeelte klaar is, willen Pieter en Kim (30) er nooit meer weg. 
Ook het uitzicht vanuit de woonkeuken is opmerkelijk. Je hebt er uitzicht aan drie 
kanten. Je kunt er uitkijken op de Singel tot aan de parkeerplaats waar eerst altijd 
de bibliobus stond. Dan kun je uit een ander raam, wanneer het blad van de bo-
men is, de Lellensterweg zien tot aan het huis van Jacob H. Mars. 
 

De keukenstoelen bekleed met suède en leer zitten heerlijk. De keukentafel, fors 
en robuust, is handgemaakt. "Ik heb hem zelf nog twee keer gebeitst en twee keer 
gelakt," vertelt Kim. Zij heeft in de woning veel schilderwerk verricht. In deze grote 
woonkeuken zijn de muren en het plafond wit. Op de vloer liggen grijze plavuizen. 
De kleuren van het houtwerk en de deuren zijn zeer smaakvol. Het zijn de kleu-
ren: 'zonlicht' en 'zalm'. Vanuit de openslaande deuren kom je in de tuin. Men is 
nog met de tuin bezig. Boven de tafel hangen twee lampen met forse lampenkap-
pen. Door twee schuifdeuren kom je in de woonkamer. In de twee ingebouwde 
stijlvolle vitrinekasten aan weerszijde van deze schuifdeuren kijk je je ogen uit. 's 
Avonds brandt er licht in. Je ziet creaties van 'Technisch Lego' staan, je ziet er 
modelauto's, modelvrachtwagens en één modelmotor. Diezelfde avond zie ik ook 
de echte motor van Pieter Rijskamp staan. Pieter is vrachtwagenchauffeur. Al op  
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zijn negentiende jaar behaalde hij zijn vrachtwagenrijbewijs. De liefde voor dit vak 
zat er al vroeg in. En dat is geen wonder, want ook vader Jan Rijskamp is vracht-
wagenchauffeur. Pieter zegt: "Toen ik ter wereld kwam was hij al vrachtwagen-
chauffeur. Ik maak nu vijf jaar deel uit van 'Rijskamp Transport V.O.F'. In die vijf 
jaar heb ik drieënhalf jaar voor 'Koopman Cargo', Nijkerk, gereden en rijd nu an-
derhalf jaar voor 'Oldenburger Fritom' in Veendam. Voor 'Rijskamp Transport 
V.O.F.' was Pieter werkzaam bij een verhuisbedrijf. Hij was daar verhuizer en 
chauffeur. Daarna werkte hij als chauffeur bij de winkelbevoorrading bij 'Ate van 
der Meulen', Drachten. 
Wanneer Pieter thuis is, staat de truck van Pieter, een 'Volvo FH 440' naast de 
woning. De oplegger, ook trailer genoemd, staat dan op het Haventerrein. 
 

Pieter Rijskamp doet ritten naar Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Persoonlijk 
vindt hij Duitsland, voor een vrachtwagenchauffeur in zijn vrachtwagen, prettig te 
rijden. "Wanneer je het over Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland hebt, heb je 
het wel over bergen. Als je op de autosnelweg rijdt, dan rijd je prima! Die zijn 
goed!" zegt Rijskamp. Hij houdt van reizen en maakt het liefst veel kilometers. 
Gevaarlijke wegen? "Ik heb dat eigenlijk niet meegemaakt." 
 

Hoeveel ton? "Veertig ton, inclusief trailer, truck en lading! Er komt nog een foto 
van de vrachtwagen op linnen afgedrukt aan de muur van de woonkeuken," vertelt 
Pieter Er hangt al een prachtige foto op linnen van hun mooie en lieve hond, een 
boxer. "Dat is Barrie," vertelt Kim, "wij hebben hem nu vierenhalve maand. Barrie 
is zesenhalve maand oud." Het is dus nog een jonge hond, maar voor een Boxer 
erg rustig en het is een gehoorzame hond. Dat laatste kan ook haast niet anders 
want Kim is een echte hondenliefhebster. Kim woont zeven jaar in ons dorp. Eer-
der had zij een abrikooskleurige Yorkshire terriër die 'Benji' heette. Het hondje 
overleed op hoge leeftijd. Mensen die honden houden lopen doorgaans geregeld 
met hun hond. Veel Stedumers kennen Kim daardoor, eerst van Benji en nu van 
Barrie. 
 

Vier dagen in de week werkt Kim in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Op kan-
toor digitaliseert Kim bestanden. "Ik ben gek op mijn werk," zegt ze, "ik ga nu met 
de auto. In het begin nam ik de vouwfiets mee de trein in."  
 

"Onze relatie is begonnen op 1 januari 2008," vertelt Pieter en vervolgt, "Kim is 
een echte dierenliefhebster. In het begin dat ik haar leerde kennen had zij een ca-
via, katten, een rood met zwart gekleurde slang, degoes, een schildpad en haar 
hondje." Twee katten gingen mee met de verhuizing naar de Lopsterweg. Een he-
le oude kat is er niet meer. Maar wel een jongere kat die het erg naar de zin heeft. 
Dit is een driekleur en de kat heet 'Missy'. 
 

Dan vertelt Pieter over zijn opa Piet Rijskamp (1923-2009). Hij was een bekende 
inwoner in ons dorp. "Mijn opa had ook altijd een hond. Hij woonde toen met oma 
Marie Rijskamp-Timmer aan de Kampweg nummer 9, in het huis waar nu mijn 
oom Koos en tante Sieneke wonen. De namen Piet, Pieter en Peter, komen vaak 
in onze familie voor. Ik was nog heel jong en dan zat ik al op de trekker wanneer 
ik bij opa was. Daar was ik dan samen met mijn neef Aafko, de zoon van mijn 
oom Evert Rijskamp en tante Bieneke. Wij hielpen opa met de schapen verwei-
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den. En ook wanneer er lammeren kwamen, waren wij erbij. En dan natuurlijk met 
het hooien op het land. Na de Kampweg 9 verhuisden mijn grootouders naar de 
Bedumerweg 1. Hierna verhuisden opa en oma naar 'Wiemersheerd' in Lopper-
sum. Mijn oma Marie woont daar nog." 
 

Wanneer wij het over de fotografe Janna Bathoorn hebben, die de foto komt ma-
ken bij dit artikel, komen bij Pieter de herinneringen aan zijn overgrootvader naar 
boven. Want inderdaad in het huis aan de Hoofdstraat 2, waar Janna Bathoorn 
met haar partner Jan Alwin woont, woonde indertijd Okke Huisman de overgroot-
vader van Pieter Rijskamp. Pieter heeft zijn overgrootvader goed gekend. Okke 
Huisman overleed in 1994. Hij was toen 92 jaar. Zijn vrouw heette Ida Huisman-
Tillema. De moeder van Pieter heet Ida en is naar haar vernoemd. Overgrootva-
der Okke was de vader van de oma van Pieter, mevrouw Bansberg. Opa en oma 
Bansberg wonen aan de Adriaan Clantstraat nummer 18. "Ik bracht altijd eieren 
naar mijn overgrootvader. Daar sterkte hij van aan. Hij was toen ziek. Die eieren 
werden dan geklutst. En die eieren kwamen weer van mijn opa Piet Rijskamp." 
 

Pieter is geboren op de Lopsterweg 11. Op dit adres wonen de ouders van Pieter. 
Kim werd geboren in de stad Groningen. Ook aan diezelfde Lopsterweg woont 
zijn oom Henk Bansberg met zijn vrouw en drie kinderen. "Tijdens de renovatie en 
verbouwing van ons huis hebben wij een heleboel hulp gehad van familie, vrien-
den en kennissen. Ik was zelf ook altijd bij de verbouwing samen met Marcel 
Frankruijter. Toen ik het huis kocht moest meteen een muur gestut worden." Hij 
laat de foto ervan zien in het eerder genoemde boek. "Een gedeelte van de wo-
ning is eerst afgebroken en toen opnieuw opgebouwd. Ook zit er een compleet 
nieuw dak op. Ik denk dat bijna heel de familie heeft meegeholpen, opa Bansberg, 
oom Henk Bansberg, zijn zoon Leon, mijn ouders: Jan en Ida Rijskamp, en ook 
Yvonne de moeder van Kim, mijn neef Aafko Rijskamp, mijn zusje Mariëlle. Ik 
hoop dat ik nu niemand heb overgeslagen, dat zou jammer zijn." De grote woon-
keuken kreeg ook een nieuwe fundering, waarna de muren zijn opgebouwd. Het 
dak is om praktische redenen iets anders geworden dan voorheen. 
Als het al laat is en wij heel veel besproken hebben laten Pieter en Kim mij nòg 
een gedeelte van het huis zien. Het is een grote en schitterende woning! 
 

"Wij hebben alles hier op de begane grond," zegt Kim, "als wij later oud zijn, pro-
beren wij het hier zo lang mogelijk vol te houden! Wij zijn van plan om ons hele 
leven hier te blijven!" 
 

Eldert Ameling 
 

Buurtwinkel? Denk mee! 
 

Buurtbrainstorm over buurtwinkel? Doneer je brein. Windkracht 9 
Vrijdag 27 januari. 20.00 uur Trefpunt! Wat vindt Stedum? Niet te missen bijeen-
komst als je winkelier wilt worden. Of klant. Of leverancier. Wat nog meer?  
Vakkenvuller? Vrijwilliger. 
 

Kaj Reker 
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Terugblik op Oud en Nieuw 
 

Hoewel  Oud en Nieuw al weer even achter ons ligt, toch enkele woorden eraan 
gewijd. Op Oudejaarsdag was het rond 5 uur gezellig druk in de haven. De cho-
comel en een slokje vonden gretig aftrek, zo langzamerhand is het een traditie 
geworden elkaar hier tussen de oliebollen door te treffen. De jeugd hield rekening 
met de aanwezigen, wat zeer op prijs is gesteld, vooral ook als je er als ouder met 
kleine kinderen komt. Het was een prima vuur, maar ondanks verzameld droog 
hout moeilijk in de brand te krijgen. Toen het eenmaal brandde ging het goed, ook 
’s avonds nog, maar voordat het zover was, had het aanmaken van het vuur bijna 
slachtoffers gemaakt. Volgend jaar maar weer een stropak erbij, dat is veiliger. ’s 
Nachts in de sporthal was het gezellig druk. Er zouden echter  nog wel wat meer 
ouderen mogen komen, het feest is er voor iedereen, en laat wordt het toch. Het 
is handig daar iedereen te treffen, de muziek stond niet hard en was zeker niet 
alleen op jeugd afgestemd. Ook heeft de jeugd bij ons wel aangegeven dat men 
er net zo graag ook ouderen bij heeft. Volgend jaar is er een ex Session Kolibri dj 
gereserveerd, dus dan rekenen we op u! 
Dit jaar gelukkig geen incidenten met jeugd uit andere dorpen, het feest moet wel 
een feest blijven. Daarop moest ook Stedumer jeugd worden aangesproken, wat 
een beetje jammer was, maar de feestvreugde niet heeft gehinderd.  
 

Wat heel erg helpt om zo’n feest te blijven organiseren is de fantastische hulp van 
de jeugd bij het klaarmaken en opruimen van de zaal. Dit is een flinke klus, die 
echter met een aantal mensen goed te doen is. Mathijs Slager had hier een prima 
regie op, Jan Spijk weet ook wat er moet gebeuren, en de opgetrommelde colle-
ga-voetballers hebben zich ook heel goed geweerd. Op die manier zijn er ook al-
tijd wel mensen te vinden die zich in de nacht willen inzetten om nuchter te blijven. 
Iedereen die meegeholpen heeft dit feest tot een succes te maken heel erg be-
dankt en graag tot volgend jaar! 
 

Lies Oldenhof, Peter Slager, Wilco Witteveen (en Peter Arends) 
 

 

Kaartverkoop optreden Tineke Rouw is gestart! 
 

Tineke Rouw komt met Groningse luisterliedjes én haar buikdansgroep op 11 fe-
bruari om 20.00 uur optreden in het sportgebouw aan de Bedumerweg. Kaarten 
kosten 6 euro, waarvoor een avondvullend optreden wordt verzorgd in een unieke 
combinatie van zang en dans. Zie www.tinekerouw.nl, u mag het niet missen! 
 

De Activiteitencommissie van Dorpsbelangen biedt ook een proefles buikdansen 
aan, op 1 februari van 18.30 tot 20 uur. Dit hoeft niet met blote buik en er zit geen 
optreden op zaterdag de 11e aan vast! 
 

Via www.stedum.com kunt u kaarten reserveren en u aanmelden voor de proef-
les. U kunt de kaarten afhalen bij ’t Snuusterhoukje, Molenstraat 8. Inlichtingen: 
www.activiteiten@stedum.com of (0596) 55 09 20.  
 

Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
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Nieuwe bewoners 
 

In deze rubriek worden 
nieuwe bewoners aan het 
dorp voorgesteld. Deze keer 
zijn Mark en Annemieke  
Dijkstra  met  Myrthe 3 jaar. 
Zij wonen aan Borglanden 
14. 
 

Sinds wanneer wonen  
jullie  in Stedum? 
Sinds 1 juli 2011. 
 

Waar zijn jullie geboren? 
Mark in Groningen en An-
nemieke in Delfzijl. 
 

 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Mark is planner bij een autotransport en Annemieke is  ziekenverzorgster. 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid?   
Hij houdt  van tuinieren en bowlen. Zij houdt van lezen en knutselen. 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Frankrijk. 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland?  
Een vishengel  en een boek. 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen?  
Omdat we dit plekje rustig en landelijk vinden. 
 

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

Wat zouden jullie doen als jullie de Postcodeloterij Straatprijs winnen?   
We zouden gaan reizen. 
 

Wat is jullie favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Ste-
dum dit boek of deze film zien? 
Ons favoriete boek is: “Haar naam was Sarah” van Tatiana de Rosnay,  een erg 
onroerend en indrukwekkend boek. 
 

Wat vind je, naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
Kampweg met zicht op de kerk. 
 

Wat is jullie antwoord op de  vraag van de vorige nieuwe bewoners:  Wat is 
jullie favoriete gerecht dat wij, absoluut, moeten proeven? 
Coq au vin( kip in rode wijnsaus). 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen? 
Wat missen jullie in Stedum? 
 

Afie Nienhuis 
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Huisartsenpraktijk en apotheek gesloten 
 

Van maandag 27 februari tot en met vrijdag 2 maart is de huisartsenpraktijk en 
apotheek gesloten. Houdt u rekening met tijdige aanvraag van herhalingsmedica-
tie. Waarneming wordt verzorgd door de huisartsen in Middelstum. 
 

Certificering 
Het doet ons veel plezier u te mogen mededelen dat de huisartsenpraktijk Stedum 
voldoet aan de norm voor certificering van de KEMA. Achter de schermen is er 
veel werk verzet door het gehele team van de praktijk. Mogelijk hebt u er soms 
iets van gemerkt door aanpassingen in de werkwijze. Deze veranderingen zijn ge-
richt op verbeteren van zorgvuldigheid van de dienstverlening aan de patiënt. 
We zijn er dan ook trots op dat we de volgende mooie volzin mochten ontvangen 
bij de certificaten: De conclusie van de beoordeling dat het kwaliteitssysteem van 
Huisartsenpraktijk Stedum voldoet aan de eisen van de kwaliteitsnorm voor far-
maceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsenpraktijken van 
2010 en voor de medische zorg op basis van de kwaliteitsnorm ISO 9001:2008. 
We hopen als team ons best te blijven doen voor goede kwaliteit van zorg. 
 

Fré Oosterhuis 
 

 

Aardige mensen 
 

Een tijdje geleden liep ik met donateurskaarten door het dorp om het geld te innen 
van onze vaste donateurs. Het was guur weer en daarom hadden sommige een 
beetje medelijden met me. ‘Dat hoeft niet, hoor,’ zei ik, ‘het is mooi werk, want die 
donateurs dat zijn allemaal aardige mensen.’ En bovendien zijn het mensen die 
snappen hoe het werkt in een dorp, bedacht ik mij later: Al durf je al jaren niet 
meer te schaatsen, toch blijf  je lid van de ijsvereniging. Zo hoef je zelf ook geen 
muziek te maken of te sporten om de verenigingen zo nu en dan een beetje steun 
te geven als ze daar om vragen. Toen ik bijna 25 jaar geleden in het dorp kwam 
wonen, had ik dat eerst nog niet helemaal in de gaten en vond ik het wel vreemd, 
al die mensen die wat van je willen. In de stad is het immers vaak ‘ieder voor 
zich’. Maar in het dorp moet je het toch samen zien klaar te spelen, heb ik ge-
leerd. Met z’n allen ervoor zorgen dat het leuk is in je dorp. Zodat er steeds weer 
wat te doen is. Eigenlijk is het prachtig om te zien hoeveel Stedumers zich op de 
een of andere manier inzetten. Met woord, daad en/of geld. Niet alleen voor de 
verenigingen, maar ook voor het bos, de begraafplaats en de scholen en ontel-
baar veel andere goede zaken en activiteiten. Ik zou er een heel dorpsblad over 
vol kunnen schrijven, maar hou het nu maar even bij de muziekvereniging. Allen 
die onze mandarijntjes kochten en al onze trouwe donateurs – nieuwe kunnen 
zich uiteraard altijd bij ons aanmelden – worden bij deze door het hele muziek-
corps hartelijk bedankt.  
 

Tot zo ver het stukje dat in december op Stedum.com verscheen. Sindsdien is er 
al weer veel gebeurd. Zo gaven we in november het Najaarsconcert en vierden 
we niet alleen dat onze vier bassisten al vijfentwintig jaar samen een sectie  



 15

 
vormen in het orkest, maar ook dat Klarie Slager (links op de foto) en Tonnie  
Elderman (uiterst rechts van de bassisten) veertig jaar muzikant zijn. Het werd al 
met al een feestelijke avond met, vooral na de pauze, veel muziek. 
 

In de maanden daarop hielden we met de rondgang door het dorp op kerstmorgen 
een oeroude en met het Nieuwjaarsconcert een wat jongere traditie in ere. Fijn 
ook dat we tijdens dat concert de herdenking van de overleden Sieto Mellema, 
door zijn overbuurvrouw Lies Oldenhof, mochten afsluiten met het spelen van 
Deep Harmony. Onze oud-burgemeester heeft veel betekend voor het dorp en het 
gezellig samenzijn als dorpelingen, nadien, leek deze keer nog intenser en be-
langrijker dan andere jaren. 
 

De jaaragenda van het orkest is al weer lekker gevuld. De eerste keer dat wij van 
ons zullen laten horen is tijdens het Voorjaarsorkest op 21 april, Het is de bedoe-
ling dit samen te geven met Sereno uit Baflo. Beide orkesten zullen die gelegen-
heid te baat nemen om ook het stuk op u uit te proberen dat een week later ge-
speeld moet worden op het Nederlandse Fanfare Kampioenschap in Drachten.  
Ons stuk heet 'Kwelgeest'. U bent alvast gewaarschuwd! 
 

Fenneke Colstee 
cmv Jehova Nissi   
 

Standplaatsen bibliobus  
 

De bibliobus staat op maandag van 13.30 - 14.00 uur bij de Crangeborg, Bedu-
merweg en van 14.00 - 14.30 uur bij de Bongerd, Hilmaarweg. 
 

Lorette Verment 
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Uit de raad 
 

Nog niet zoveel bijzonders te melden deze keer. Het saneringsplan is naar tevre-
denheid afgerond, en het zwembad in Loppersum blijft voorlopig bestaan (maak 
er straks weer gebruik van!). Onze bibliobus is op maandag nog in het dorp (13.30 
Crangeborg en om 14 uur bij de Bongerd), dankzij ingrijpen van de raad op basis 
van het grote aantal lezers. Toch wel aardig om even bij stil te staan. Zo aan het 
begin van een nieuw jaar wil ik toch maar even op een paar voorzieningen wijzen 
en op onze mogelijkheden die ook zoveel mogelijk in stand te houden. 
 

Bibliobus besparing 
Wat eerder werd geregeld in ongeveer 
twee uur met één personeelslid en vier 
vrijwilligers wordt nu in één uur met twee 
betaalde krachten gedaan. Rekentech-
nisch gesproken is dat niet echt besparen, 
en had de eerste oplossing voor de biblio-
bus ook volstaan. Reden is denk ik het feit 
dat chauffeur en bibliotheekmedewerker 
niet altijd in één persoon verenigd worden 
en de route nu vanuit omliggende ge-
meenten gereden wordt.  Voor Hilma Ubels mag je bewondering hebben, want op 
zo’n grote truck rijden als frèle vrouwtje, je moet maar lef hebben. Ik weet ook wel 
dat er stuurbekrachtiging is en dat je op het Truckstar festival ook vrouwelijke 
chauffeurs tegenkomt, maar het ziet er toch wel even heel stoer uit. Nu is er een 
chauffeur en een medewerker, niettemin moeten we blij zijn deze mogelijkheid als 
enig dorp in Loppersum nog te hebben. Blijven lezen dus! 
 

Sporthal 
Als Activiteitencommissie van Dorpsbelangen zoekend naar een moment om de 
aangekondigde buikdansles te plannen, blijkt dat de sporthal bijna alle avonden in 
gebruik is. Het moest dus de woensdagavond maar worden, tussen half zeven en 
acht, maar ook dan verdringen we gebruikers: de voetballers zijn er bij slecht 
weer. En zo zie je maar weer hoe belangrijk de sporthal voor Stedum eigenlijk is. 
Je kunt het gebouw ook beschouwen als een evenementenhal: met Oud en 
Nieuw, voor een concert, en nu weer het optreden van Tineke Rouw. Daarnaast is 
de tribune uitstekend geschikt voor de buikspieroefeningen met bootcamp. 
 

Dit is maar een kleine opsomming van wat ik praktisch in een week aan voorzie-
ningen en activiteiten tegenkom. Zonder ook maar een enkel initiatief te kort te 
willen doen, is er nog veel meer. Ik verheug me er al op om 55 te worden, want 
dan kan ik naar de Vrouwenraad, naar Passage, jeu de boules spelen (mag nu 
vast ook al wel), handwerken, en ga zo maar door. 
 

Laat alles wat er in Stedum is niet lopen, doe mee en geniet ervan. Zo houden we 
onze leefbaarheid in stand. De bibliobus is ten slotte ook gebleven dankzij het 
grote aantal lezers. U weet weer dat er op u gerekend wordt. 
 

Lies Oldenhof 

Foto: Wim Zijlema 
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Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
 

Het is dit jaar al weer voor het tiende jaar dat de bijeenkomsten van de Eerste 
Groninger Voorlees- en Vertelsalon in Stedum plaatsvinden. In de jaren hiervoor 
hielden wij de bijeenkomsten in Zuidwolde.  
Met enige trots en ook wel verbazing kunnen we u meedelen, dat met ingang van 
februari 2012 alweer, onze 23e jaargang begint. Hoewel, trots en verbazing, het 
enige wat we gedaan hebben is stug doorgaan, waarbij wij gesteund werden door 
(rondom een vaste kern) steeds weer nieuwe en andere enthousiaste bezoekers 
uit Stedum, Groningen en ver daarbuiten. 
 

Wilt u ook wel eens een bijeenkomst presenteren, of een verslag of aankondiging 
maken, dan kan dat! Neemt u dan contact met ons op.  
 

De komende bijeenkomst van de Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon is op 
vrijdag 10 februari 2012 in ‘t Oude Raedthuys, Ontvangst vanaf 20.00 uur, aan-
vang 20.30 uur. Toegang gratis. Inlichtingen: Eldert Ameling (0596) 55 16 08 
eventueel antwoordapparaat inspreken, of F.T. Braaksma braeckxma@hetnet.nl. 
  
F.T. Braaksma 

Stedum heeft pit!  
 

Dorpstuin de Heemen is geselecteerd voor de leefbaarheidswedstrijd Kern met 
Pit. We nodigen het hele dorp uit om dit jaar te komen zaaien, groeien en oog-
sten. In februari volgt meer informatie en kan je niet zo lang wachten, kom dan 
naar de dorpstuin om over de plannen te horen. www.deheemen.nl 
 

Lorette Verment 
 

 

Verslag Steunstee 
 

Op donderdag  19 januari hadden we weer Steunstee in het Hervormd Centrum. 
Er waren 22 personen aanwezig. Lisette Stuut heette ons hartelijk welkom en in 
het bijzonder de heer Warmink, Controleur Risicobeheersing ( Brandweer Rayon 
Noord Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum). Deze keer waren de men-
sen uit Westeremden afwezig i.v.m. overlijden van de heer Olthof. Verder is de 
heer Mellema herdacht en werd er één minuut stilte gehouden. We begonnen met 
een kopje koffie/thee en daarna kreeg de heer Warmink het woord. Er zijn 1600 
vrijwilligers en 15 beroepskrachten.  
 

De brandweer heeft een aantal specialismen, onder andere Duiken, OGS team 
(Ongeval Gevaarlijke Stoffen), WVD team (Waarschuwing en Verkenningdienst), 
Inzet Hoogwerker, Inzet HV (hulpverlening) voertuig en uiteraard blussen ze ook 
nog branden. Verder helpt de brandweer bij gaslekkage,wateroverlast, koe in de 
sloot, ongeval auto en fabrieksbrand. De heer Warmink vertelde over risicobe-
heersing onder andere bereikbaarheidskaarten en bluswatervoorziening, over re-
pressie, onder andere opleiden en oefenen en bepakking TAS, onder andere ho-
ge en lagedrukpomp, ademluchttoestellen, portofoons en warmtebreedcamera. 
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Brand heeft ook vaak economische en maatschappelijke gevolgen, slachtoffers 
zijn langdurig ziek en ook de revalidatie duurt lang. 
  
Hij stelde de vraag:” Er is brand en nu”? Wanneer gemeld wordt is belangrijk: 
waar en wat is er aan de hand. Bij vlam in de pan doet men de deksel erop en 
anders met een blusdeken(1.80 bij 1.80). Na de pauze kon men vragen stellen, 
o.a. over rookmelders, deze zijn bedoeld om te gebruiken en niet om in de kast te 
liggen, bij voorkeur op een plek, waarbij je binnen 5 meter buiten kunt staan. Zo-
als voor de slaapkamerdeur, plaats waar droger, wasmachine, pc en tv staat. 
Verder was er nog gelegenheid om een blusdeken en dergelijke te bestellen. Li-
zette bedankte de heer Warmink voor de informatieve middag en ze wenste ons 
wel thuis. 
 

Afie Nienhuis 
 

 

Uitnodiging jaarvergadering begrafenisvereniging 
 
Dinsdag 21 februari in Café “Het oude Raedthuys” om 20.00 uur. 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
2. Notulen 
3. Ingekomen stukken/mededelingen 
4. Gedenken overledenen 2011 
5. Bestuursverkiezing 
    - aftredend en herkiesbaar, dhr. H.H. Smit 
6. Verslag kasnazieners en benoeming kasnaziener 
7. Verslag penningmeester 
8. Voorstellen bestuur:  
    - opmaak nieuwe statuten 
    - bijdrage voor gedenkteken voor oorlogsslachtoffers en 
      vredesmissies 
9. Afscheid voorganger dhr. K.J. van Houten 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
 

Het bestuur 
 

 

Europa kinderhulp 
 

Gezocht: vakantie gastouders die in de zomervakantie bereid zijn om een “kwets-
baar” kind ruim 2 weken een onbezorgde vakantie te bezorgen. Voor meer infor-
matie kunt u terecht op www.europakinderhulp.nl. of neem contact op met de fa-
milie Van Den Berghe, telefoon 0598-416369. 
 

Europa Kinderhulp regio Groningen 
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Workshop zeepkettinkjes voor het goede doel 
 

De Hervormde gemeente van Stedum LWT gaat met een groep jongeren naar 
kindertehuis “De Barmhartige Samaritaan” in Nagydobrony, Oekraïne. Wij gaan 
daar helpen de boel wat op te knappen door onder andere de speelattributen van 
de kinderen te verven. Het kindertehuis heeft het financieel al moeilijk genoeg en 
we willen natuurlijk niet dat zij kosten ondervinden van ons verblijf. Naast het deel 
wat door de deelnemers zelf betaald wordt, hebben we nog zo’n € 2.750 nodig. 
Dit hopen we met acties bij elkaar te halen. Wilt u meer weten over onze reis en 
acties? Dan kunt u contact opnemen via oekrainereis@live.nl.   
 

Acties 
Donderdag 9 februari wordt er van 19:45 tot 21:30 uur door mevrouw Veen een 
workshop zeepkettinkjes maken gegeven. Voor kinderen is er woensdag 15 fe-
bruari van 14:15 tot 16:00 uur een workshop (volwassenen ook welkom). De kos-
ten hiervoor zijn € 10. Hiervoor krijgt u/jij gratis een kopje koffie/thee/fris met iets 
lekkers. Ook de materialen zitten bij de prijs in. De workshops worden gegeven bij 
de familie Muilwijk, Woldjerweg 25, 9792 TC Wittewierum. U kunt zich op opgeven 
bij familie Veen, (0596) 55 12 60 of via jcveen@kpnplanet.nl. Per workshop kun-
nen er 8 personen meedoen. Bij genoeg opgave zullen er meerdere avonden ge-
pland worden.  
 

De Commissie Oekraïne reis 
 

 

Kom in beweging voor dubbel doel 
 

Kom in beweging voor je persoonlijke doel én het goede doel!                
De pas opgerichte fietsclub Oet Steem, Sportdorp Stedum, Stedum-Stedum, het 
Swaithoes en gewichtsbeheersingspraktijk Goud Gewicht van Regina Datema-
Vast in Loppersum willen zich inzetten voor een goed doel: Make-A-Wish® Neder-
land, de voormalige stichting Doe een Wens. Dat willen ze doen door mensen te 
ondersteunen die hun gewicht willen beheersen en/of hun conditie willen verbete-
ren, via een sponsoractie. Een soort sponsorloop voor volwassenen, met dit ver-
schil dat je nu je eigen prestatie kiest. Sponsoren zul je zelf moeten zoeken en 
warm maken voor jouw persoonlijke doel en het goede doel. De actie start op za-
terdag 11 februari en eindigt op 7 juli 2012. Dan wordt gemeten of je je doel hebt 
gehaald. Zo ja, dan betalen je sponsors je uit en kunnen we doneren aan Make-A-
Wish. Heb je het niet gehaald? Dan betaal je een door jou vooraf bepaalde boete, 
ook weer voor dat goede doel. 
 

Een persoonlijk doel kan zijn een gewichtsvermindering, een verlaging van je vet-
percentage of een conditieverbetering (allemaal meetbaar)  
Je kunt dat doel bereiken door zelf aan de slag te gaan. Daarbij kun je gebruik 
maken van hulpmiddelen als een stappenteller, hartslagmeter of een beweging- 
en/of eetdagboek. Maar je kunt het ook georganiseerd doen. Dus meedoen aan 
activiteiten van Sportdorp Stedum, bv. schaatsen of zwemmen. Maar ook trainen 
bij ’t Swaithoes. Maak een afspraak met Karel over hoe je je conditie gaat verbe-
teren. Andere mogelijkheden zijn gewichtsbegeleiding bij Regina Datema van  
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Goud Gewicht (www.goudgewicht.nl); meedoen aan activiteiten van de Stedumer 
sportclubs, zoals voetbal, volleybal, tennis, Zumba, bootcampen, enz. of deelna-
me aan de fietstrainingen en tochten van Oetsteem, zie www.oetsteem.nl. 
 

 
 

Hoe wordt je begeleid? 
Op zaterdag 11 februari starten we de actie in het Swaithoes. Op afspraak, zodat 
we voldoende tijd voor je hebben. We leggen je persoonlijke doel vast en meten 
afhankelijk van jouw doel je BMI, vetpercentage  of conditie. Ook stellen we vast 
wat de boete zal zijn als je je doel niet haalt. Op zaterdag 21 april doen we een 
tussenmeting, ook weer in het Swaithoes, om te beoordelen of je op de goede 
weg zit. Ook zullen we je vragen hoeveel geld je van je sponsoren gaat krijgen als 
je je doel haalt.  
De eindmeting is op 7 juli in het Swaithoes. De metingen zijn allemaal gratis. 
Voorwaarde is wel dat je meedoet met de sponsoractie. 
 

Wat moet je doen? 
Meld je aan via www.swaithoes.nl of maak een telefonische afspraak voor de 
startmeting op zaterdag 11 februari via (0596) 55 23 69. Denk van tevoren na 
welk doel je wilt halen. Begin alvast met het werven van sponsoren. 
 

Lies Oldenhof 
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 Geen ijs deze winter? Wel in de Flevopolder! 
 

IJsvereniging Stedum organiseert een dagje FlevOnice voor leden!  
Zaterdag 25 februari gaan we 's ochtends vanuit de haven met een bus of met ei-
gen vervoer (afhankelijk van het aantal deelnemers) richting Biddinghuizen. Hier 
kan geschaatst worden op korte banen, maar ook op een 5 km lange baan die 
door het polderlandschap gaat.  
Sportdorp Stedum steunt dit dagje uit! Leden van Sportdorp krijgen een aardige 
korting op de entreeprijs van FlevOnice! Nog geen lid? Meld je dan gratis aan op 
de website www.sportdorpstedum.nl 
De kosten voor deze dag zijn mede afhankelijk van het aantal deelnemers, maar 
zullen maximaal 20 euro voor volwassenen, en maximaal 10 euro voor kinderen 
bedragen. Wie lid is van Sportdorp betaalt dus zowieso minder. Wij zullen voor 
wat versnaperingen zorgen, maar schaatsen maakt hongerig! Zorg dus voor een 
stapel boterhammen en wat drinken voor onderweg of maak gebruik van het res-
taurant bij de baan.  
 

Heb je zin om mee te gaan, vul dan onderstaand strookje in, knip deze meteen uit 
en lever 'm zo snel mogelijk in. Als er meer mensen mee gaan dan er in de bus 
passen dan zullen de mensen die zich het laatst aanmelden met (eigen) auto's 
moeten gaan. Hierover wordt u dan op tijd geïnformeerd. 
Let op: FlevOnice is een buitenbaan. Als het slecht weer wordt, dan kan het dagje 
afgelast worden. Houd bij twijfelachtig weer uw mail in de gaten. 
Heeft u nog geen lidmaatschapskaart van de IJsclub voor dit seizoen? U kunt dan 
25 februari lid worden tegen betaling van 8 euro per gezin/adres. We hopen u za-
terdag 25 februari te zien!  
 

De IJsvereniging 
 

 

Wij gaan mee naar FlevOnice op zaterdag 25 februari 
 

Aantal volwassenen: 
namen: 
 

Aantal kinderen t/m 12 jaar (onder begeleiding): 
namen: 
 

Aantal personen 13 t/m 17 jaar: 
namen: 
 

e-mail: @ 
e-mail 2: @ 
telefoonnummer 06-  
telefoonnummer 0596- 
 

Lever dit strookje uiterlijk zondag 5 februari in bij Anjo Hofman, Molenstraat 14 of 
Janna Bathoorn, Hoofdstraat 2. 
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Familiezwemmen 2012  
 

Omdat we niet elke week zwemmen hier de data op rij: 
28 januari, 11 en 18 februari, 10, 17, 24 en 31 maart en ten slotte 13 april. Steeds 
van 17.15 – 18.15 uur in zwembad de Beemden in Bedum. 
Van harte welkom! Vragen? Françoise de Thouars (francoi-
se@jackbrandsma.com) en Miriam Geerts (mimstedum@hotmail.com). 
 

Miriam Geerts 
 

 

Carpoolschaatsen 
 

Het clubje is wat kleiner geworden, maar elke vrijdag wordt er nog verzameld in 
de haven, en geschaatst op Kardinge. Niet meer met korting, daarvoor is de groep 
te klein. Maar wie verzekerd is bij Menzis kan op de website gratis tweede kaart-
jes bestellen. Dus bij aankoop van 2 kaartjes, 2 extra kaartjes gratis. En dat pér 
verzekerde.  
Voortaan verzamelen we om 19.40 uur, en vertrekken we om kwart voor acht. 
 

 

v.v. Stedum 
 

Omdat we op dit moment ‘winterloos’ zijn, is er het afgelopen weekend (15 janua-
ri) al weer gevoetbald voor de competitie op het sportpark van de v.v. Stedum. 
Iets wat de afgelopen jaren niet gebeurd is. Daarom in deze Stedumer, naast het 
vele overige nieuws, ook al weer aandacht voor de verrichtingen van de senioren-
elftallen van de v.v. Stedum. 
 

Nieuwjaarsvisite 
Traditioneel is de Nieuwjaarsvisite van de v.v. Stedum altijd op de 1e zaterdag 
van het nieuwe jaar, zo ook dit jaar. Op 7 januari jl. namen ruim 60 mensen van 
de gelegenheid gebruik om elkaar onder het genot van een hapje en drankje el-
kaar het beste (en sportiefste) toe te wensen. Omdat een echte Nieuwjaarsvisite 
niet zonder een behoorlijke toespraak kan, nam voorzitter Pieter Berend Slager 
rond een uur of zes het woord. Natuurlijk veel goed nieuws (o.a. de prestatie van 
het zaalvoetbalteam tijdens het eindejaartoernooi in de Boshal,  de goede klasse-
ringen van het 2e en 3e elftal, de jeugdteams die het goed doen, de enorme toe-
name in het aantal bordsponsoren, het vastleggen van Leendert Nieborg als 
hoofdtrainer voor de rest van het seizoen), maar ook punten van ‘zorg’, zoals de 
prestaties van het vlaggenschip en de trainingsaccommodatie. T.a.v. dit laatste 
punt zijn er overigens interessante ontwikkelingen, maar dit leest u – als het gaat 
zoals wij hopen – binnenkort wel in de Stedumer. Tenslotte mocht natuurlijk niet 
onvermeld blijven dat de v.v. Stedum met ingang van 1 januari 2012 al haar in-
formatie verspreidt via www.vvstedum.com en dat teletekstpagina 633 op RTV 
Noord, mede i.v.m. het kostenplaatje, op zwart is gegaan. Voor alle informatie 
verwijzen wij u daarom graag naar de genoemde website. 
 

 
 



 23

Heike Smit nieuwe consul v.v. Stedum 
Net als bij iedere vereniging komen en gaan vrijwilligers. Zo ook bij de v.v. Ste-
dum. Omdat Simon Mulder in de Algemene LedenVergadering van het najaar 
2011 had aangegeven te willen stoppen als consul (de persoon die kijkt of het 
veld wel of niet bespeelbaar is) is het bestuur naarstig op zoek gegaan naar een 
vervanger. Gelukkig zijn we op korte termijn in staat geweest om een goede en 
vakkundige vervanger aan te trekken in de persoon van Heike Smit. Zowel zijn 
opleiding, werk (boer) als het feit dat hij vanuit zijn woonkamer zicht heeft op het 
hoofdveld van de v.v. Stedum maakt hem  bijzonder geschikt voor deze belangrij-
ke functie binnen de vereniging.    
 

Zaalvoetbal 
Zowel de jeugd als de senioren hebben de afgelopen weken in diverse sporthallen 
gezaalvoetbald. De jeugd neemt deel aan de Wintercupcompetitie en is daar re-
delijk succesvol. Voor meer informatie zie ook: www.wintercup.info . 
De senioren van de v.v. Stedum, het 1e, zorgde in de week tussen oud en nieuw 
voor een daverende verrassing door het toernooi in de Boshal te winnen. Ze gin-
gen als tweede uit de poule naar de finale en daar werd het team, door middel 
van twee winstpartijen (Loppersum en De Fivel) en één gelijkspel (De Heracliden), 
uiteindelijk winnaar van dit regionaal zaalvoetbaltoernooi voor veldvoetbalteams. 
Laat het een voorbode zijn voor goede prestaties in de 2e helft van de competitie. 
Natuurlijk kunt u ook altijd het ‘vaste’ zaalvoetbalteam van de v.v. Stedum volgen 
en toejuichen. Thuiswedstrijden van dit team worden in principe om 20.00 uur ge-
speeld in de Boshal. Wanneer zij te bewonderen zijn kunt u lezen op 
www.vvstedum.com. 
 

Veldvoetbal 
Zoals in de inleiding al is vermeld hebben zowel het 1e (competitie) als het 2e 
(vriendschappelijk) hun eerste wedstrijden al weer op het veld gespeeld. Het 1e 
elftal van de v.v. Stedum, dat in verband met de suboptimale trainingsomstandig-
heden één keer per week traint op het kunstgrasveld van de UFC Noordpool in 
Uithuizen, wist de eerste thuiswedstrijd van 2012 (14 januari) helaas net niet te 
winnen, alhoewel er kansen op winst lagen werd er uiteindelijk met 3 – 5 verloren 
van de streekgenoten uit Godlinze (en omgeving). Natuurlijk jammer, maar er is 
en blijft vertrouwen dat handhaving te realiseren is voor dit team. De komst van 
twee oud-steemers (Mark en Remy Nieborg) zorgt er in iedersgeval voor dat de 
smalle selectie enigszins ‘verbreed’ is. Het tweede elftal ging door waar h et in 
2011 mee geëindigd was, ze wonnen tegen Middelstum 3 uit met 4 – 1. Voor dit 
team wordt het zeker ook een spannend half jaar. Gaan ze erin slagen om dit jaar 
het kampioenschap wel te behalen. U leest er vast meer over in de Stedumer. Na-
tuurlijk bent u ook meer dan van harte welkom om dit team ‘live’ te bewonderen 
op het sportpark. Voor het programma wijzen wij graag naar onze goed bezochte 
website. 
 

Kabouters gezocht! 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Een gevleugelde uitspraak die menigeen 
wel eens gebruikt of kent. Dit spreekwoord/gezegde gaat ook op voor de v.v. Ste-
dum. Willen wij op langere termijn het voetballen in Stedum voortzetten/laten be-
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staan dan is aanwas aan de ‘onderkant’ van het grootste belang. Het is daarom 
heel mooi dat op dit moment de vereniging weer gestart is met het zgn. 
kaboutervoetbal. Dit is voetbal (en met name training) voor 4 en 5 jarigen. Alhoe-
wel Delano, Esmee, Thom, Sop-
hie, Dylles en Riemer al een 
aardig team vormen, zijn we nog 
op zoek naar een paar ‘talentjes’. 
Mocht je interesse hebben (en 4 
of 5 jaar zijn), kom dan eens kij-
ken op de woensdagmiddag om 
half 4 in de gymzaal of neem 
contact op met Arend Koenes of 
Andries de Vries. Ook voor de 
‘oudere’ jeugd (6+) is er zeker 
ruimte om je talent te laten zien. 
 

Vrijwilligers gevraagd! 
De v.v. Stedum is een vereniging 
waar ca. 70 vrijwilligers dagelijks/wekelijks in de weer zijn om het voetballen voor 
jong en oud mogelijk te maken. Toch zijn we nog op zoek naar meer vrijwilligers. 
Op dit moment gaat het in het bijzonder om vrijwilligers voor de kantine (met na-
me voor de zaterdagmiddagen). Aangezien we reeds een aantal  ‘teams’ hebben, 
is het heus niet zo dat je iedere week kantinedienst hebt, maar het gaat om ca. 
één zaterdag per 5 á 6 weken (je hebt invloed op het rooster). Mocht je interesse 
hebben of meer willen. weten over het ‘werken’ in de kantine, spreek dan één van 
de bestuursleden van de v.v. Stedum aan of neem contact op met Sander de 
Leeuw (beheerder kantine).  
Hiernaast zijn we natuurlijk altijd nog op zoek naar mensen die ‘iets’ voor de vere-
niging zouden willen doen, hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan jeugdleiders, 
jeugdtrainers, klusjesmannen e.d. Neem ook hiervoor contact op met het bestuur 
van de v.v. Stedum als je meer wilt weten! 
 

Slotdag v.v. Stedum op 23 juni 2012 
In verband met crazy-race en de feestweek (beide in de 1e helft van juni 2012) zal 
de slotdag van de v.v. Stedum dit jaar plaatsvinden op 23 juni 2012. Net als het 
vorig jaar is de opzet dusdanig dat er in de ochtend een (voetbal)programma is 
voor alle jeugd uit Stedum. In de middag is er wederom een 7 tegen 7 toernooi 
(vorig jaar erg succesvol en gezellig met 12 teams, de eerste teams hebben zich 
ondertussen al weer opgegeven!) en afsluitend is er een barbecue en gezellig na-
zit. Noteer deze datum dus alvast in je agenda en mocht je met een team willen 
deelnemen neem dan contact op met Arend Koenes. 
 

Het bestuur van de v.v. Stedum. 
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Sportmogelijkheden in Stedum 
 

Hieronder staat op een rijtje welke sportmogelijkheden er in Stedum zijn. Er is zo-
veel te doen dat deze lijst misschien zelfs niet compleet is, maar het meeste is 
hier wel te vinden. Per sport worden de mogelijke trainingsdagen en een contact-
persoon genoemd. De meeste trainingen zijn na 5 uur ’s middags, als het overdag 
is staat dat erbij. 
Voetbal (VV Stedum) maandag t/m donderdag trainen, zaterdag competitie. Con-
tact: Arend Koenes, 06-21522766, www.vvstedum.com 
Volleybal (Internos) maandag en woensdag (recreanten) , competitiewedstrijden 
op donderdag. Contact: Dirk van Impe, 550878 
Jeu de Boules gebruik je armen, je benen en je hersens, én het is gezellig. Deel-
name aan regionale competitie mogelijk. Contact: Rien van der Ploeg  551442 
Wielrennen (Oet Steem) zondag, op variërende tijden, ’s winters ook spinning. 
Contact: Arend Koenes, 06-21522766 www.oet-steem.nl  
Fitness (Swaithoes) souplesse, blessurepreventie conditie, kracht,. Maandag, 
dinsdag, donderdag, vrijdag, zowel overdag als ‘s avonds. Contact en trainer: Ka-
rel Zuiderveld (0596) 55 23 69, www.swaithoes.nl 
MBVO (meer beweging voor ouderen) Bewegen op muziek. Gezond en gezellig 
ouder worden. Maandagmiddag. Contact: Martje Norden, (0596) 55 13 31 
Tennis (de Bosbaan) les op dinsdag en woensdag, vrijdag toss-avond,  donder-
dagavond en zondag competitie, en verder vrije toegang tot de baan voor leden, 
van april t/m oktober. Contact: Remco Kiers, 06 - 57 93 60 72, 
www.tvdebosbaanstedum.nl 
Schaatsen (IJsvereniging Stedum) carpoolschaatsen (vrij schaatsen) op vrijdag 
in Kardinge, Groningen. Contact Janna Bathoorn  06 – 15 62 70 11. IJsbaan in 
Stedum open/dicht? Zie www.ijsvereniging.stedum.com lidmaatschap: Catharina 
Reker, 55 19 36 
Zumba Dans, coördinatie en lenigheid op swingende muziek. Dinsdagavond. 
Contact en trainer: Jacqueline Pool, (0596) 55 12 27, 06 – 49 21 97 36  jac-
qpool@home.nl, Jacqueline geeft o.a. ook streetdance, pilates en yoga, maar dat 
is niet in Stedum 
Bootcamp kracht en conditie,  in en om het Stedumer bos, zaterdagochtend. 
Contact en trainer: Jur Raatjes, 06 - 48 26 32 36,  bootcamp050@yahoo.nl 
Schieten (Schuttersvereniging)coördinatie en gezelligheid. Donderdagavond.  
Contact: Coby Nienhuis (0596) 55 15 50 jb.nienhuis@gmail.com 
Vissen (Hengelclub Ons Genoegen) deelnemers gezocht voor de zomeravond-
competitie! Contact: Eldert Ameling (0596) 55 16 08 Vispassen ook bij Jan-jaap 
Kalisvaart, Hoofdstraat 14. 
Scouting (de Struners) lekker buiten bezig zijn, en zo altijd in beweging. Soms 
een flinke wandeltocht (hike) Contact: zie www.destruners.nl  
Zwemmen familiezwemmen, met Stedumers (en kennissen van buiten Stedum)  
een uur het Bedumer zwembad voor onszelf. Gezelligheid en naar keuze conditie. 
Soms discozwemmen. Contact: Miriam Geerts, (0596) 55 19 37 mimste-
dum@hotmail.com  Data dit jaar: 28 januari, 11,18 februari, 10,17,24 en 31 maart, 
14 april.  
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Kortom: keus genoeg, en de meeste verenigingen staan met open armen voor 
u/je klaar! Mist er een sport in Stedum? Neem  contact  op met het bestuur van 
Sportdorp Stedum, samen kunnen we kijken of er iets georganiseerd kan worden, 
nieuwe initiatieven kunnen we bovendien met een kleine bijdrage op weg helpen. 
Voor korting bij deelname aan Sportdorp activiteiten: wordt gratis lid, dat kan nu 
nog via www.sportdorpstedum.nl (tot 1 april 2012) of haal een inschrijfformulier op 
bij een van de bestuursleden.  
 

Het  zou het mooi zijn om nog een paar geïnteresseerden te vinden voor een 
kennismakingscursus Nordic Walking, vorig jaar waren er net te weinig aanmel-
dingen, nu een nieuwe poging, wie lijkt dat leuk? Bel of mail Janneke Aué (0596) 
55 09 15, janneke@lighthunter.com 
En tot slot: is er genoeg animo voor een cursus Volksdansen? In de MBVO groep 
zijn er liefhebbers, maar voor een goede dans zou het mooi zijn met ongeveer 20 
man (M/V) te zijn. Wie doet er mee? Opnieuw: Janneke Aué (0596) 55 09 15, jan-
neke@lighthunter.com 
 

Sportdorp Stedum: Brenda Tillema (0596) 55 17 57,  Arend Koenes (0596) 55 08 
70, Janneke Aué (0596) 55 09 15, Janna Bathoorn 06 - 15 62 70 11, Elizabeth 
Renkema (0596) 55 15 29 
 

Janneke Aué 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Beste mensen, allereerst wens ik u allen nog een Gelukkig Nieuwjaar: de leden 
van hengelclub "Ons Genoegen" en u lezers van dit stukje in 'De Stedumer'. 
Wij hebben de afgelopen tijd veel te stellen gehad in het Noorden. Het water 
stond op vele plekken ongekend hoog. Wij volgden allen met spanning de berich-
ten in de kranten, op de televisie, via de radio en op het internet. Gelukkig liep het 
allemaal goed af. Met name door al deze ontwikkelingen schuif ik hierbij dan ook 
het eerder aangesneden onderwerp (verloren en kapot geraakte hengelsportarti-
kelen) naar voren. Ook volgende maand zal ik een ander onderwerp behandelen. 

 

Afgelopen week (11 januari) hoor-
den wij op de radio, dat met het 
spuien van het overtollige water 
naar zee, heel wat zoetwatervis in 
de zee is terechtgekomen. Het 
betrof een melding van Hengel-
sportfederatie Groningen / Dren-
the. Deze uitspraak van deskun-
digen op dit gebied heeft mij toch 
aan het denken gezet. Hierbij en-
kele vragen die bij mij opkwamen. 
Enige tijd voordat de winter een 

aanvang neemt verplaatst de vis zich naar de zogenaamde winterplekken. Dit zijn 
doorgaans de wat beschutte plekken in het landschap, zoals de havens en haven-
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tjes in de dorpen. Bekende winterplekken in onze provincie zijn de woonschepen-
haven in Groningen, het water bij de plaats Eenum, de haven van Stedum, Wehe 
den Hoorn, Zoutkamp, Ulrum, Pieterburen. Deze opsomming is echter lang niet 
compleet. 
 

Nu wordt er eigenlijk altijd wel gespuid en de gedachte kwam in mij op: hebben de 
vissen nu wat anders meegemaakt dan wat zij doorgaans eerder gewend waren? 
Was de stroming van het water naar de zee in dit geval zo krachtig, dat de vissen 
echt meegesleurd werden naar zee? Waren de vissen, die waarschijnlijk instinc-
tief vochten om op hun winterplek te blijven, dan lichamelijk niet sterk genoeg? 
Er van uitgaande dat hier wel degelijk over is nagedacht, alvorens men met deze 
mededeling naar buiten trad, wil ik niet overgaan op het ontkennen van deze me-
dedeling dat er veel vis in zee verdween. Echter enige onderbouwing van deze 
stelling was wel mooi geweest. 
In het eerst volgende nummer van 'De Stedumer' zullen wij het hebben over de 
Zomeravondcompetitie. Bleek er vorig jaar te weinig animo voor deze wedstrijden 
te zijn, misschien dat er dit jaar wel weer een competitie gehouden kan worden. 
Volgende maand meer hierover. Inmiddels zijn ook de jeugdvergunningen 2012 
weer verkrijgbaar op de u bekende adressen. 
 

Eldert Ameling 
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen"   



 28

 

De Steemer Agenda 
 

(Veel van de hieronder genoemde activiteiten zijn terug te vinden in deze Stedumer) 
 
 
 
27 januari   Brainstorm Dorpswinkel; vanaf 20.00 uur Trefpunt 
 
27 januari e.v. Schaatsen Kardinge 
 
28 januari e.v. Familiezwemmen 
 
30 januari   Passage: Mw. Te Velde uit Zuidhorn Onderwerp: voedselallergie, feiten  

fabels en nieuw in het Hervormd Centrum, aanvang 19.45 uur. 
 
2 februari   Steunstee in het Hervormd Centrum van 14.00-16.00 uur  

Onderwerp: Plusbus 
 
9 februari Workshop zeepkettinkjes maken  
 
10 februari    Bijeenkomst Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon in ‘t Oude   
   Raedthuys. Toegang gratis. Aanvang 20.30 uur. 
 
11 februari  Start kom in beweging voor dubbel doel 
 
11 februari  Optreden Tineke Rouw in de sporthal 
 
17 februari   Steemer Dorpscafé vanaf 20.00 uur in het Hervormd Centrum 
 
21 februari   Vrouwenraad Stedum: Spelletjesmiddag. Plaats: Hervormd Centrum. 

 Aanvang: 14.30 uur. 
 
21 februari  Jaarvergadering begrafenisvereniging 
 
25 februari  FlevOnice 
 
27 februari  Passage: Jubileum 50 jarig bestaan. Medewerking: De Spiekster wichter 

Pijper, In het Hervormd Centrum, aanvang 19.45 uur 
 
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt nor-
maal gesproken elke vierde vrijdag van de maand, met uitzondering van december (verschijnt 
eerder i.v.m. de kerstdagen). Kopij moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit 
in juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen opmaak.  
 
De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 24 februari. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 15 februari. 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 
 

 

 


