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Spektakel bij de crazyrace in Stedum 
(foto: Wim Zijlema) 
 
Dat de baan in Stedum zijn kwaliteiten heeft werd zaterdag 13 juni weer bewezen. 
De voorjaarsmarkt en de grasbaanraces in Loppersum vormden geen concurren-
tie, want er was bijzonder veel publiek. Zo’n 1500 mensen hadden op de dijkjes 
rondom de oude ijsbaan een mooi gezicht op de baan. Door de regen van enkele 
dagen eerder was de baan niet te droog en stonden de sloten vol. Dat laatste le-
verde af en toe mooie fonteinen water op, want het bochtige circuit nodigt uit tot 
spectaculaire inhaalacties. Een keer stond een auto van een van de deelnemers 
op zijn neus en draaide zo rond zijn as. De coureur stapte ongedeerd uit. Er de-
den 95 coureurs mee, en het afwerken van alle manches nam dan ook de hele 
middag in beslag. 

Zie vervolg pagina 3>> 
 

Het gezicht van Stedum 
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een Stedumer. De keuze is in 
principe volstrekt willekeurig, als het maar een (oud) dorpsgenoot is. Ken je iemand die wel aan 
de rubriek wil meewerken of wil je misschien zelf: meld het de redactie.  
 
Op de foto staat dit keer Wim Gremmen  (foto: Janna Bathoorn). Al 20 jaar heeft hij zijn eigen 
boekbinderij en woont sinds 1997 in Stedum. Eldert Ameling praat  op pagina 9 met hem over 
onder meer 20 jaar boekbinden. 
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Al met al een middag met veel spektakel, waar veel mensen van genoten hebben. 
Is het niet van de manches, dan wel van het lekkere weer en de gelegenheid veel 
(oud) Stedumers te treffen. Met het mooie weer werd het een lange en gezellige 
nazit op het rennerskwartier, met als nadeel dat er laat nog veel op te ruimen viel. 
Veel mensen realiseren zich niet dat daarmee een container vol afval gevuld 
wordt. Met meer afvalbakken en meer opruimhulp moet de crazyrace echter een 
haalbare activiteit kunnen blijven. Met de opbrengst die is behaald en dit jaar ten 
goede komt van Dorpsbelangen en de gezelligheid die het met zich meebrengt, is 
het een activiteit die in ons dorp niet gemist kan worden.   
 
Lies Oldenhof 
 

 

 

 

De uitslagen van de crazyrace 
 
1300 klasse Robert-Jan Bleeker; 1600 klasse: Jan van der Weij; Tot 2 liter klas-
se Pieter van Dijken; Boven 2 liter Auke Arkema; Vrije standaardklasse Jan 
Douwe van der Veen. 

 
 
Borgfeest zaterdag 27 juni 
 

Op zaterdag 27 juni geeft het orkest van Jehova Nissi een openluchtconcert op 
het Borgterrein van Stedum. Met jonkvrouwen te paard, ridders en bedelaars. Met 
muziek en dans, zwaardgevechten en eten. De scoutinggroep is actief met vuur 
en Oud-Hollandse spelletjes en veel meer kinderen uit het dorp doen mee aan het 
feest. Zij treden op, gaan verkleed of laten zien wat zij op school gemaakt hebben. 
Ondertussen zal herbergier en muzikant Tonnie Slager met zijn dames u tegen 
een billijke prijs voorzien van soep, pannenkoeken en/of drinken. Maar er zijn ook 
Hamburgers en voor de kinderen ‘broodstokken’ om boven een vuurtje te bakken. 
Het concert, waar ook onze leerlingmuzikanten zich zullen laten horen, is van 
19.00 tot 20.00 uur. Laat in de middag zullen de kinderen van de scoutinggroep al 
actief zijn op het borgterrein. Het feest daarna begint om 18.00 uur. 
 

Fenneke Colstee 
www.cmvjehovanissi.nl
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Bij het afscheid van Anneke Wiersema, † 1 juni 2009  
 
Op Pinkstermaandag, 1 juni 2009, is Anneke Wiersema op de leeftijd van 52 jaar 
overleden. Zij was al een poos ernstig ziek, vanwege een aangeboren afwijking in 
haar bloed, waar ze haar hele leven last van heeft gehad. Wat dat precies voor 
haar betekende wist ik eigenlijk niet echt, zoals zoveel mensen in het dorp dat niet 
wisten. Dat ze daardoor minder kon dan anderen wist ik wel, maar we hadden het 
er nooit over. Ze wilde dat denk ik ook niet, en zeker niet dat er rekening werd ge-
houden met haar beperkte belastbaarheid. Dat was haar eer te na, en door haar 
rol in de activiteitencommissie kon ze zichzelf (en ons) ook een beetje voor de gek 
houden. Ze stond graag midden in het leven, al was het het laatste jaar noodge-
dwongen beperkt tot koffieschenken en broodjes smeren en een goede vergader-
plek bieden. Natuurlijk dacht ze in alles mee, maar de fysieke inspanning die ook 
bij zo’n commissie hoort, kon ze het laatste jaar niet meer opbrengen.  

 
Anneke heeft ook een tijd gehad waarin ze 
gelukkig wel mee kon doen. In 1996 leerde 
ik haar kennen als leiding van de kleuter-
groep in de nieuw opgestarte speelweek. 
Toen merkte ik al haar grote doorzettings-
vermogen. Je draait zo’n week uiteindelijk 
met mensen die niet opgeven, en zich 5 
dagen in die week inzetten. Zo iemand was 
Anneke. Daarna kwam ze dan ook al gauw 
in de hoofdleiding terecht. Toen we als be-
stuur van Dorpsbelangen een activiteiten-
commissie instelden voor de organisatie 
van de jaarlijkse evenementen, meldde 
Anneke zich, en ik zei direct ja. Zo zijn we 
een heel aantal jaren opgetrokken, en in 
combinatie met Karen Hemmen en Martin 
Zijlema hebben we jaren samengewerkt. 
Wandelvierdaagse, Fietsvierdaagse, Sin-
terklaasontvangst, Nieuwjaarsconcert, cra-
zy race, jeu de boules toernooi met hapje 
en drankje, midzomeravondwandeltocht 
naar Sint Annen in monnikspij, op 

www.stedum.com is een heel fotoarchief van alle Dorpsbelangen activiteiten. 
Daarop is Anneke ook te zien.  
 

Op de voor dit stukje uitgekozen foto neemt ze afscheid van de speelweek. Dat 
was in 2005. Een schilderspaletje in de hand, want verf mengen was een van 
haar specialiteiten. Die verf had ze overal bij elkaar geritseld. Met weinig middelen 
veel doen, daar was ze goed in. Op dat paletje staat ook iets over spoken, want 
dat was haar echte specialiteit. Ook in 2007 heeft ze de spooktocht georgani-
seerd, en de geest van Annegreet in Stedum met haar verhalen nieuw leven in-
geblazen. 
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We hebben Anneke op 6 juni 2009 met een grote groep, waaronder veel dorps-
bewoners, naar haar laatste rustplaats gebracht. Die plek passeren zonder aan 
haar te denken is moeilijk, maar de hoek van het kleipad roept Anneke misschien 
nog meer in mijn gedachten. In één van de wandelvierdaagsen was dat de contro-
lepost. Ik zou helpen, maar was natuurlijk weer eens op het laatste moment. Li-
monade en koffie stonden al klaar in de kofferbak van haar auto. Dan maar even 
snel aanschuiven aan het campingtafeltje waarop we inschonken. Dat ik ter plek-
ke even mijn aardappels en andijvie at uit de warmhoudpan van de rommelmarkt 
was voor haar heel normaal. Hoewel het geen rustige warme maaltijd was, en de 
eerste wandelaars er al aan kwamen, was dat een van mijn leukste momenten 
met Anneke. Ze kon je zo mooi aankijken met de blik van “Die is gek”. Met die er-
kenning maakte ze het mij gemakkelijk, en omgekeerd gold natuurlijk hetzelfde. 
 
Het laatste jaar en zeker de laatste maanden was er veel zorg om haar. Haar zie-
kenhuistijd was moeilijk, een stille ziekenhuiskamer was niets voor Anneke. Thuis 
zat ze graag achter de orchideeën met zicht op de straat. Ook in dat opzicht had 
ze controle. Haar wil om betrokken te blijven bleef, want in mijn bezoekjes aan 
haar moest ik wel even verantwoording afleggen over de gang van zaken in het 
dorp. Dat doe ik nu in gedachten. Ook als activiteitencommissie zullen haar me-
ning en haar manier van werken er voor ons toe blijven doen. 
 
Anneke, dank je wel.  
 
Namens de activiteitencommissie van Dorpsbelangen,  
Lies Oldenhof 
 

 

 
Beste dorpsgenoten, 
 
De betrokkenheid van mijn vrouw en onze moeder bij het dorp Stedum was groot. 
In veel activiteiten vervulde zij een rol, ondanks haar gezondheidsproblemen, 
waar maar weinig mensen weet van hadden. Het heeft ons getroffen dat er zoveel 
mensen op Anneke’s begrafenis waren. Hoewel Anneke heel nuchter was en 
geen drukte wilde, was dit een afscheid dat ze zich gewenst zou kunnen hebben.  
 
Jullie aanwezigheid, de vele kaarten, telefoontjes en het bezoek in de tijd van 
haar ziekenhuisverblijf en rond het definitieve afscheid hebben ons goed gedaan. 
Wij bedanken jullie heel hartelijk daarvoor. 
 
Eilko, Carlina en Maarten, en Harmina Wiersema 
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20 jaar boekbindatelier Wim Gremmen 
 

Wie nog nooit in het boekbindatelier 
van Wim Gremmen is geweest en daar 
binnenkort een bezoek aan wil bren-
gen, die zal zijn ogen uitkijken. Want in 
het atelier valt een boel te zien. Zo heb 
je midden in deze ruimte, die ook 
dienst doet als winkel, een grote werk-
tafel staan. Deze tafel ligt vol met aller-
lei boeken in ontwikkeling: oude boe-
ken die opgeknapt worden, nieuwe 
boeken die stap voor stap ingebonden 
worden. Ook maakt Gremmen daar 
luxe dozen, die wanneer zij klaar zijn, 
luxe boeken en boekwerkjes zullen 
bergen. Uit de bergruimten, onder de 
werktafel, zie je rollen geweven linnen 
steken, in de meest fantastische kleu-
ren. Het linnen op de rollen heeft aan 
de achterkant een papierlaag. Stren-
gen garen hangen aan de muur. Dit is 

ook weer linnen wat gebruikt wordt voor de boeken. Je ziet een ‘papiersnijder’, die 
in vaktaal een bordschaar wordt genoemd. In het boekbindatelier staat een bok 
met letterkasten. Dat wil zeggen een kast met laden vol loden letters. Eigenlijk 
staat er te veel om allemaal op te noemen. 
 

Over de persen vertelt Wim, dat de boeken die in de band zijn gezet, in de pers 
worden gezet. In het atelier staan twee van die persen. Achter heeft Gremmen 
een grote zware slagpers staan. Met de tafelpersjes kun je op de werktafel een 
boek rechtop houden. 
Wim schuift de laden open van een kast en laat grote vellen papier zien. De aller-
grootsten zijn één meter bij zeventig centimeter, bijna even groot als de helft van 
een éénpersoons laken. 
 

Wat ook de moeite waard is om eens goed te bekijken is het klein handgereed-
schap, zoals de naalden en vouwbenen. De vouwbenen zijn spierwit en gemaakt 
van echt been. Zij worden voor allerlei dingen gebruikt bij voorbeeld om het linnen 
bij een rug mooi om een hoek te vouwen. Wat de rug van een boek is, dat zal 
Wim u graag bij gelegenheid uitleggen. Evenals wat het kleurrijke gemarmerd pa-
pier is, wat een foliepers is, vinyllijm, beenderlijm, een papierboor en het fijne, 
fraaie kapitaalband, om maar een greep te doen uit alle voorwerpen en materialen 
die gebruikt worden in dit vak. 
 

“Dit jaar, 2009, besta ik als boekbinder twintig jaar,” vertelt Gremmen. Twintig jaar 
geleden heb ik mij laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Vanaf dat mo-
ment was ik een officiële boekbinderij.” 
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In december 1997 kwamen Wim Gremmen en zijn vrouw Susanne Lemstra, van-
uit de wijk Beijum in de stad Groningen, naar Stedum. Zij betrokken het pand 
Hoofdstraat 45. Begin ’98 werd het boekbindatelier geopend. Het heeft een op-
pervlakte van 30 vierkante meter. 
In Groningen gaf Gremmen, in het Kunstencentrum, boekbindcursussen. De be-
langstelling daarvoor was groot. Toen de boekbindcursussen daar gestopt wer-
den, was dit de aanleiding dat Wim Gremmen deze boekbindcursussen en work-
shops naar Stedum haalde. In 2001 werd de voormalige smederij verbouwd. Bin-
nen deze ruimte werd een nieuwe ruimte gebouwd. De originele buitenkant werd 
zo gelaten, waardoor er aan het karakter van het pand niets veranderde. Begin 
2002 (januari) werd de cursusruimte in gebruik genomen. Deze ruimte heeft een 
oppervlakte van ongeveer 70 vierkante meter. 
 

Op dit moment werkt Gremmen met drie groepen, op twee avonden en op één 
middag. Een groep bestaat uit maximaal tien mensen. Zou je voorzichtig deze 
cursisten willen omschrijven, dan hebben zij éénvoudig gezegd allemaal wat met 
boeken. Wim Gremmen is zelf gefascineerd door de techniek van het binden. 
Wim is een doener, iemand die graag aan de slag gaat. En hij werkt secuur. In 
ons gesprek komt duidelijk naar voren dat een boek er keurig uit moet zien. En in 
detail legt Wim mij uit wat er aan een boek kan mankeren. “Het boekbindwerk 
vereist grote nauwkeurigheid. Er kan veel fout gaan met een boek. Het kan kale 
hoekjes hebben, het linnen kan scheef geplakt zijn. En dan, hebben wij het alleen 
nog maar over de buitenkant….” 
 

Wij praten verder over zijn vak. Gremmen heeft er een volledige dagtaak aan. “Ik 
werk tijdens de cursussen ook ’s avonds,” vertelt hij. 
Dan hebben wij het over de boeken die hij repareert, boeken met voornamelijk 
mechanische schade. Een aantal voorbeelden van die schade zijn: gescheurd 
papier, losse ruggen, los naaiwerk.  
Wim Gremmen bindt ook tijdschriften in. Elk jaar weer komen de mensen met hun 
nieuwe jaargang, waar dan een band omheen gezet wordt. Op deze band komt 
een opdruk van de titel en het jaartal. Verder bindt Gremmen bibliofiele uitgaven, 
boeken die esthetisch bijzonder verzorgd zijn en in kleine oplagen worden uitge-
geven. Kostbare boeken! Omdat het hier steeds om een kleine oplage gaat zullen 
deze boeken nooit machinaal worden gebonden bij grote machinale binders. Ook 
maakt Wim prachtige dozen, zoals eerder al vermeld. Hij laat mij de doos zien van 
‘Kunstmonument’, waarin de catalogus en de prenten zitten. Een doos die de 
meeste mensen hier, zich nog wel zullen herinneren. Dan laat hij mij weer een 
andere doos zien, waarin een bronzen beeldje zit van de kunstenaar Jan Steen 
en een boek met een overzicht van het werk van deze kunstenaar. Zo te zien 
heeft de boekbinder hier een hele kluif aan gehad. Ik vraag hem hoe hij bepaalt 
hoe zo’n doos eruit komt te zien. “Het materiaal, waarmee het bekleed wordt,” ver-
telt Gremmen, “is een kwestie van overleg. Maar ik bedenk zelf hoe bijvoorbeeld 
zo’n boek erin moet zitten, of zo’n beeldje.” Dan laat hij een nog niet beklede doos 
zien, een zogenaamde opgebouwde doos. De onderdelen zijn met grote precisie 
op elkaar en tegen elkaar gelijmd. 
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In principe werkt de boekbinder op bestelling. “Wat ik verder maak is om iets uit te 
proberen,” zegt hij. Vooraan, wanneer u het atelier binnenkomt, ziet u een kast en 
een nis. Daarin liggen en staan door hemzelf vervaardigde fotoalbums, receptie-
albums, dozen, boekjes met trucjes en goocheldoosjes. Voor jubilea vindt u er en-
veloppenboekjes en er liggen dagboekjes, notitieboekjes, allemaal prachtig uitge-
voerd, in de fraaiste kleuren. 
 

Zowel in het atelier, als in de cursusruimte, valt er regelmatig kunst te bewonde-
ren. Op dit moment liggen er boekjes te koop, die gemaakt zijn door Tibetaanse 
vluchtelingen uit Noord-India. Op een bordje staat hierover uitvoerige informatie 
vermeld. 
 

Boekbindatelier Wim Gremmen, 20 jarig jubileum! Had de boekbinder in de eerste 
jaren in Beijum nog zijn werkruimte in een kamer in huis. In Stedum werd het al-
lemaal zeer professioneel opgezet en voldoet het boekbindatelier en de cursus-
ruimte in alle opzichten aan alle eisen en gemakken. 
 

“Wij gaan het vieren,” vertelt Wim Gremmen, “met twee speciale uitgaven.” Eén 
ervan, is de zogenaamde ‘Klaaikloet’. Bij het openen van dit keramiekobject komt 
een strip tevoorschijn waaraan een boekje vastzit. Het betreft een bundel met 
twaalf gedichten van twaalf dichters. “De gedichten hebben allemaal ‘klei’ als 
thema,” vertelt hij verder. “Het object verschijnt in een oplage van maar vijftig 
stuks. Verder bind ik een groot boek van ongeveer 33 keer 33 centimeter met tien 
prenten en tien gedichten. De prenten in het boek, Groninger kerken, zijn linosne-
des van Egbert Pikkemaat. En de gedichten zijn van Atze van Wieren, een dichter 
die hier onlangs nog heeft opgetreden (KunstSpoor Stedum 2009).” De oplage 
hiervan wordt 24 exemplaren. De ´Klaaikloet´ gaat gepresenteerd worden. Het ob-
ject is gemaakt door Wim de Boer uit Winsum. 
Na ons gesprek overhandigt Wim Gremmen mij een folder met informatie over 
deze twee zeer bijzondere en kostbare uitgaven. Thuis lees ik de folder door. De 
´Klaaikloet´ verschijnt op 21 juni 2009 en het andere boek ´X’(Kerken in Perspec-
tief) in september. Naast ‘Klaaikloet’ en ‘X’(Kerken in Perspectief) heeft de Stich-
ting GremLem, zo staat er in de folder, in het najaar ook nog een ander project op 
de agenda staan. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Boekbindate-
lier Gremmen, Galerie Toonkamer van Miriam Geerts en fotografie Janna Bat-
hoorn (allen uit Stedum). Voor informatie: info@boekbindatelier.nl Boekbindatelier 
Wim Gremmen, Hoofdstraat 45, 9921 PA, Stedum, 0596-551588. 
 
Eldert Ameling 
 
 

Hulp gevraagd speelweek 
 

We hebben nog veel hulp nodig op de zaterdag vóór de speelweek (8 augustus) 
en de vrijdag na de speelweek (14 augustus). Meer informatie over de speelweek 
verderop in deze Stedumer. 
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Tevreden lopers in Stedum 

 

 
De laatste avond van de Avondvierdaagse werd er onder goede omstandigheden 
gewandeld. Het was prima wandelweer, en voorafgegaan door het fanfareorkest 
Jehova Nissi werd de laatste kilometer in marstempo afgelegd. Meestal heeft het 
muziekkorps wel een oppeppend effect, maar deze keer gingen een aantal lopers 
lekker op straat tegen de muur van het café zitten. De topper onder de lopers, Nel 
Rijkens, liep voor de 23e keer mee, en de 21-jarige Mariëlle Rijskamp al voor de 
18e keer. Dan ben je dus met 3 jaar al begonnen. De laatste jaren is de 10 km 
minder populair, hoewel de lopers over de routes wel tevreden waren. Over de 
deelname aan de 5 km had de organisatie niet te klagen, met 135 lopers was dat 
prima bezet, waaronder enkele scootmobiel deelnemers. 
 

Volgend jaar is de wandelvierdaagse gepland van maandag 17 tot en met don-
derdag 20 mei. De activiteitencommissie van Dorpsbelangen hoopt dan weer wat 
meer 10 km lopers te zien! 
 

Lies Oldenhof 
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Ontwikkelingen Jensemaheert 
 

Vorig jaar zomer hebben we u via de Stedumer geïnformeerd over de plannen 
met de Jensemaheert. Tijdens de informatieavond die daarop volgde, hebben we 
onze plannen toegelicht en had u de gelegenheid om vragen te stellen. De be-
langstelling was groot. Dat was prettig om te merken. We hebben destijds toege-
zegd u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Dat dit niet eerder gebeurd 
is, komt omdat we nog niet eerder concreet nieuws hadden.  
 

Intussen voelen we ons goed thuis in Stedum. We ontmoeten veel leuke mensen 
en genieten erg van alle leuke dingen die georganiseerd worden. Dat de boerderij 
een belangrijke rol vervulde tijdens Kunstspoor was fantastisch. Het waren hecti-
sche dagen, maar wat een feest! Dit is natuurlijk niet de reden waarom we naar 
Stedum zijn verhuisd. We willen er, zoals bekend, graag koeien gaan melken en 
een nieuwe stal bouwen. Zoals u hebt kunnen zien staat de stal er nog steeds 
niet. Dat vinden we erg jammer, maar er is een goede reden voor.  
 

Nieuw ontwerp 
Vorig jaar zomer hebben we na de informatieavond het ontwerp voor de stal op 
een aantal punten laten aanpassen. Vervolgens is de vergunningsaanvraag inge-
diend bij de gemeente Loppersum. We hebben twee vergunningen nodig. Een 
voor vrijstelling van het bouwblok (dat is rond) en een voor de stal. De gemeente 
heeft de aanvraag op verschillende punten beoordeeld. De welstandscommissie 
kijkt ook mee. Deze laatste had vraagtekens bij de architectuur van de stal en 
neigde naar een negatief advies richting de gemeente. Een teleurstelling, maar 
we hebben er voor gekozen het als een kans te zien om te komen tot een nog be-
ter ontwerp. 
 

Andere architectuur 
Het eerste ontwerp liet een functionele stal zien, een traditionele ligboxenstal, 
maar qua architectuur niet ambitieus genoeg. Van welstand kregen we het advies 
om een architect in de arm te nemen om zo samen te komen tot een geheel 
nieuw ontwerp dat goed in het landschap past. We hebben het advies overgeno-
men, maar daarbij aangegeven geen water bij de wijn te willen doen als het gaat 
om het welzijn van de koeien. Dit is nu een klein half jaar geleden. We zijn hard 
aan de slag gegaan met architectenbureau Skets uit Groningen. Gaandeweg zijn 
we tot een ontwerp gekomen waarvan we denken dat zowel gemeente, welstand, 
omgeving als wij zelf ermee uit de voeten kunnen. We zullen dit plan binnenkort 
ter beoordeling aanbieden aan de gemeente en de welstandscommissie. We heb-
ben er vertrouwen in dat de welstandscommissie op basis van het nieuwe 
ontwerp tot een positief advies zal komen.  
 

Informatieavond 
Binnenkort zullen we opnieuw een informatieavond organiseren om het aange-
paste ontwerp te laten zien. De architect van Skets zal hier ook bij aanwezig zijn. 
De datum van de informatieavond leest u in de volgende Stedumer. 
 

Familie Bijen
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Uit de raad 
 
Bijna verlof en zomervakantie, maar op de valreep nog een verhaal over een be-
langrijke commissievergadering. Op maandag 15 juni puilde de zaal uit. Vijfen-
twintig insprekers wilden de gemeenteraad en het college vertellen wat ze belang-
rijk vonden in hun eigen omgeving. Dat hebben ze uitstekend gedaan. 
 

Hoe behandel je 25 in-
sprekers? 
De hele dag had ik al na 
zitten denken over de 
vergadering van ’s 
avonds. Natuurlijk ben je 
ook wel gewoon aan het 
werk, maar in de loop van 
de dag kreeg ik via mail al 
te horen dat van alles 
werd verwacht en dat het 
wel middernacht zou wor-
den. Overdag moest nog 
worden besloten hoe dat 
probleem op te lossen. 
Niet reageren op het pu-
bliek, of juist wel. Niet re-
ageren leek mij geen op-
tie, maar hoe wel reage-
ren als je weet dat de in-
specteur een bezuiniging 
van een miljoen van je 
vraagt en iedereen na-
tuurlijk in zijn eigen om-
geving alles wil behouden. In overleg werd bepaald dat de reactie kort moest zijn, 
en dat de echte discussie op 24 augustus plaats zal vinden. Voor de oppositie 
was dit natuurlijk wel een uitgelezen kans te zeggen dat je alles wilt behouden. 
Hoewel het een unaniem besluit was om artikel 12 te worden, en daarmee te we-
ten dat je niet alles cadeau krijgt is de verkiezingsstrijd al begonnen. De coalitie is 
in ieder geval verplicht te bedenken wat zuiniger kan, want wij worden wel gehou-
den aan en sluitende begroting in 2014. De inspecteur zal ons bezuinigingen 
opleggen, of we dat nu willen of niet. Als je artikel 12 wordt, moet je ook zelf wat 
doen om hulp vanuit het rijk te krijgen. Groot voordeel was de aanwezigheid van 
de provinciale man die ons helpt in dit proces. Zo kon hij meekrijgen wat er bij ons 
leeft. Hoe hij dat beoordeelt weten we echter nog niet. 
 

Normale gang van zaken 
Als er anders in een commissievergadering wordt ingesproken hou je je reactie 
als raadslid beperkt. Je kunt niet zomaar een besluit nemen op grond van wat ie-
mand bepleit. Je kunt wel vragen aan het college om het probleem te  



 12 

 

onderzoeken en met de inspreker in overleg te gaan. In feite hebben wij als fractie 
dat nu ook gedaan. We hebben onze standpunten nog even bewaard, want met 
alle emoties leek ons dat nog niet aan de orde. Eerst iedereen laten spreken, wat 
qua tijd reuze meeviel, want een goed verhaal hoeft immers niet lang te duren. De 
insprekers hadden hun zaakjes prima voor elkaar, want ze waren in ruim een uur 
klaar. Hun betogen waren zonder uitzondering goed, en ook Bardo Heeling van 
Dorpsbelangen wil ik op deze plaats een compliment geven, en natuurlijk Pieter 
Hovius ook. Stedumers redden zich wel, die naam hebben ze zich al verworven. 
Dat Pieter de sleutel van het voetbalveld wel in ontvangst wilde nemen kwam 
sterk over. Willen we in Stedum de sleutel van het sportgebouw ook? Ik zou graag 
van u horen hoe u over het overdoen van voorzieningen aan het dorp denkt. 
 

Bedreigd bestaan? 
De kunst is nu te bepalen wat er moet gebeuren. Daarover wordt 24 augustus 
verder gediscussieerd. In het saneringsplan kon je lezen dat er twee centrumdor-
pen overblijven, waar scholen en voorzieningen geconcentreerd worden. Dat blijkt 
bij nadere uitleg niet per se het geval te zijn. In de andere dorpen mag volgens de 
hele raad geen sprake zijn van afbraakbeleid, al moet je op termijn rekening hou-
den met terugloop van scholen en sportvoorzieningen. Ineens is Groningen weer 
bedreigd gebied, net zoals dat destijds in begin zestiger jaren in het boek Be-
dreigd Bestaan ook werd gesteld. Toen was het de landbouw, nu is het het gebrek 
aan geschikt werk in onze streek. Hoewel het met de Eemshaven in de buurt wel 
beter wordt. Eemsmond lacht in zijn vuistje. Daar geld teveel, hier te weinig. Maar 
dwingen tot samengaan zal niet werken.  
 
Wat dan wel? 
Mijn verwachting is wel dat er een aantal posten wordt gevonden die direct al geld 
opleveren Door een ander systeem van afschrijven wordt de financiële positie di-
rect al beter. De school in ’t Zandt gaat toch al dicht, dus zo’n gebouw komt nu al 
vrij. Op termijn zal dat ook in de andere dorpen gebeuren, tenzij de bevolking 
weer gaat groeien. Openhouden van alle zwembaden en voetbalvelden zal moei-
lijk worden. Zelfwerkzaamheid in een dorp kan heel veel doen, maar met alle 
drukke levens van kinderen, werken, vakanties is dat niet voor alle dorpsbewo-
ners weggelegd. Dat heeft natuurlijk ook te maken met hoe je wilt leven. Met 
Kunstspoor zijn we een keer in de vijf jaar bijna allemaal in touw en we genieten 
daar ook allemaal van. In die paar dagen waren we snel aan zo’n leven gewend. 
In dorpen als Sint Annen is het voor een belangrijk deel van de bevolking altijd zo. 
Je hoeft dan geen familie meer te hebben, het dorp is je familie geworden. Vroe-
ger gold dat sowieso voor een aantal dorpsbewoners. Ik durf nog niet te zeggen 
dat dat het model voor de toekomst wordt. Het gaat er de komende tijd wel op aan 
komen. 
 
Lies Oldenhof 
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Programma Speelweek Stedum  
Maandag 10 augustus t/m donderdag 13 augustus 2009  
 

Speelweek 2009 staat in het teken van Circus. Heb je zin om mee te doen, geef je 
dan z.s.m. op, in ieder geval vóór 1 juli met het aanmeldformulier. 
 

Nog betalen? 
Eerste kind: € 12,50 euro voor de hele week, tweede kind: 10 euro, derde en vol-
gende kind : 7,50 euro. Het geld moet per 1 juli overgemaakt zijn op bankrekening 
30.63.11.275 van Rabobank Noord-Groningen t.n.v. Ver. Dorpsbelangen betref-
fende speelweek onder vermelding van het aantal kinderen.  
 

Stedum.com 
Het complete programma en eventuele wijzigingen worden geplaatst op 
www.stedum.com. 
 

Inlichtingen 
De vrijwilligers worden per mail op de hoogte gesteld van de indeling en hun 
taken. Voor informatie: mail of bel ons (’s avonds). Johan Brokken 
(jg.brokken@planet.nl), 55 14 52; Corry Verduijn (c.g.verduijn@live.nl), 55 21 11; 
Ineke van Zanten (wvztransport@planet.nl), tel. 55 16 62. 
 

Slecht weer 
Als het weer erg tegenzit kunnen onderdelen uitvallen, of naar een ander tijdstip 
of locatie worden verplaatst. Houd stedum.com in de gaten! 
 

Telefoon 
De speelweekbegeleiders kunnen voor noodgevallen tijdens de speelweek 
worden bereikt via tel. 06 - 12 20 03 27. We vragen u met nadruk alleen voor 
dringende gevallen te bellen. Komt u liever zelf naar het speelweek-terrein.  
 

Wat moet je elke dag meenemen (geldt voor kinderen en vrijwilligers)  
Beker voor ranja en koffie, eventueel een lepeltje (alles met naam), lunchpakket, 
fruit, drinken voor tussen de middag, stoeltje of kussen voor in de hut. Doe oude 
kleren aan (zeker met verven), denk ook aan regenkleding, schone kleding bij de 
spelactiviteiten, laarzen (met naam) en warme kleding op avondevenementen.  
 
 
 

EHBO’ers gezocht 
 
We doen een dringende oproep aan EHBO-ers om zich op te geven. Graag zien 
we dat er dagelijks twee EHBO-ers aanwezig zijn. Meld je aan bij Johan Brokken 
(551452) of Ineke van Zanten (551662). 
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Vrijdag 7 augustus (voorbereidingen) 
19.00 Materiaal van de zolder van  de peuterspeelzaal naar de tenniskantine 
brengen. 20.00 Inrichten tenniskantine 

Zaterdag 8 augustus 

09.00 Huttenplaatsen uitzetten; Legertent plaatsen; Kantine netjes maken; Hout 
naar het speelweekterrein brengen; ordenen en spijkervrij maken; 
Vlaggetjes ophangen; Muziek klaarzetten. 
 

Maandag 10 augustus (start speelweek) 
Meenemen:Hamer, stiften, verfkwast (grof en wat fijner), handig is ook een zaag, 
nijptang, nietapparaat, spijkers. 
09.00 Iedereen wordt bij het haventerrein verwacht voor de opening, waarna de 
speelweekvlag wordt gehesen. 10.00 Bekendmaken van de groepsindeling en 
groepsfoto. 10.15 Start van het bouwen van de hutten voor kinderen met hun 
begeleiders. 12.00 – 13.00 Lunch en drinken (zelf meenemen). 14.45 Opruimen; 
15.15 Sluiting 19.30 voorbereiding begeleiders theaterdag 
 

Dinsdag 11 augustus 
Meenemen: verschillende stofjes, knopen, wasco, (stoep)krijt  
09.30 Opening met hijsen van de vlag; Hutten afbouwen; 12.00 Lunch en drinken 
(zelf meenemen); 12.45 Start Kunst; 15.00 Optocht door het dorp, met de kunst; 
15.30 sluiting 
 

Woensdag 12 augustus  
Meenemen: Als je dit in huis hebt: confetti, schmink, crêpepapier en effen 
lakens/stoffen in de kleuren wit,rood, geel en blauw. 
09.30  Opening; Werken aan theater programma (met dans en muziek)  
17.00 Theatervoorstelling (iedereen welkom)18.00 Eten 
 

Woensdagavond/-nacht 
Meenemen: Een slaapzak en matje of luchtbed en een dik vest (of iets anders 
lekker warms). Verder is het handig om eventueel een pyjama, tandenborstel plus 
tandpasta en een knuffel om mee te slapen mee te nemen.  
19.00 Het avond- en nachtprogramma op woensdag is geheim! 22.30 Overnach-
ten op het speelweekterrein. 
 

Donderdag 13 augustus  
09.00 Opening en ontbijten 10.00 Circus; 12.00 Afsluiting. Iedereen naar 
huis.20.00 Eventueel aansteken van de brandstapel. Van dit onderdeel is het nog 
niet zeker of het doorgaat. 
 

Vrijdag 14 augustus 
08.30 Kantine open, koffie; 09.00 Opruimen. Met de aangeboden hulp zijn we om 
ongeveer 14.00 uur klaar. 
  

Bedankt alvast voor alle hulp waardoor de speelweek dit jaar weer mogelijk is. De 
organisatie wenst iedereen een hele fijne week!  
 

Ineke van Zanten 
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OPGAVEFORMULIER DEELNEMENDE KINDEREN 

Inleveren bij Corry Verduijn, Weersterweg 1, vóór 15 juni 2009. Deelname in volgorde van bin-
nenkomst en afhankelijk van het aantal vrijwilligers!  
Naam 
Straat       Plaats 
Telefoon      E-mail 
 
Onderstaande kinderen doen mee: 
 
Naam:   Mijn kind zit nu (dit schooljaar 2008/2009) in groep 
________________________________   Groep   __________  
________________________________   Groep   __________  
________________________________   Groep   __________ 
________________________________   Groep   __________ 
 
Bijzonderheden waarmee rekening moet worden gehouden: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OPGAVEFORMULIER VRIJWILLIGERS  

Naam:       Adres:    
Tel.:        E-mail : 
 
Kruis aan wat u/je wilt doen en geef aan wanneer u/je tijd hebt! Ik doe mee: 
0 met het uitvoeren van een programmaonderdeel 
0 vrijdagavond materiaal van de peuterspeelzaalzolder halen 
0 zaterdag materiaal naar het veld brengen 
0 maandag timmeren 
0 dinsdag  
0 woensdag overdag 
0 woensdag avond en nacht 
0 donderdag  
0 hutten afbreken op donderdag eind van de dag (17.00 tot 19.00 uur) 
0 vrijdag overdag opruimen, ’s avonds materiaal naar de peuterspeelzaalzolder brengen en 

eindschoonmaak 
0 Als groepsleiding (in principe ma t/m do, minder kan ook) 1, 2, 3, 4 dagen  
0 Voor hand- en spandiensten (WC’s schoonmaken, iedere dag opruimen, materiaal beheren, 

muziekinstallatie beheren) 

Ik doe graag ____________________________________________________ 
Ik hou niet van __________________________________________________ 
 
Graag in onderstaand lijstje omcirkelen wanneer je kunt en doorstrepen wanneer je niet kunt. 
De dagdelen waarop hulp nodig is zijn: 
 
7 augustus  vrijdagavond  12 augustus  woensdagavond en nacht 
8 augustus  zaterdagmorgen  13 augustus donderdag 
10 augustus  maandag      donderdag eind van de middag en avond 
11 augustus  dinsdag   14 augustus  vrijdag 
12 augustus woensdag 
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 Medewerkers Speelweek 
Martin van Dijken, Erik Huisman (maandag) 
Dinie Smit, Brenda Tillema, Catharina Reker (dinsdag) 
Tamara Werkman, Ingrid Kort, Grietha Kruidhof, Monique Timmer (woensdag) 
Janneke Aué, Ellen Gommers, Miriam Geerts (woensdagavond/-nacht) 
Lucia Roorda, Stieneke van Dijken, (donderdag) 
Jolanda Afman, Annette Vriezema (catering) 
Johan Brokken, Corry Verduijn, Ineke van Zanten (organisatie) 

 
 
  
 

 

Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
 

 Op 29 mei 2009 kwamen er 24 volwassenen 
+ 1 kind naar de Eerste Groninger Voorlees- en 
Vertelsalon in 't Oude Raedthuys (Hoofdstraat 
15, Stedum). Er traden 17 personen op! 
De bezoekers kwamen deze keer vooral uit de 
stad Groningen en uit Stedum. De avond was 
om twaalf uur afgelopen. 
  
 

(Willy Muntinga. Foto: Janna Bathoorn)  
 
Zang: Kale Bas (Nederlands en Gronings) Projekt Lawaaiwater: Bernhard van 
Loon poëzie, Victor van Loon gitaar, Jouke van der Krikken zang (Nederlands en 
Engels), gitaar, viool, *kunstfluiten*, accordeon. Vertellen: Kale Bas (over Ste-
dum, Laan van Nittersum), Engbert de Leeuw (met harp), Willy Muntinga, over de 
tijd van vlak na de Tweede Wereldoorlog, Janke Sinnema Gedichten: Herman 
Annema, Paul Borggreve, Francien Braaksma (korte gedichten), Jakob Kleve, 
Willemien Mensinga (Nederlands en Gronings), Sjouk Noppert, Pieter Wagema-
ker, René Wubbolts. Mop: Jeffrey Noorbergen Verkoop eigen werk: nieuwe cd 
Kale Bas; poëziebundels door Bernhard van Loon Presentatie: Eldert Ameling. 
Bovendien: zien we graag nog meer foto's of tekeningen van mensen tijdens hun 
optreden(s) op de Vertelsalon om rond te kunnen sturen! 
  

De volgende bijeenkomst is op vrijdag 21 augustus 2009 in 't Oude Raedthuys 
in Stedum. Ontvangst vanaf 20.00 uur, aanvang 20.30 uur. Toegang gratis.  
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Jan Stuursma en Marleen Stiekema zegevieren tijdens 
Stemer Omloop 
  

De Stemer Omloop van  zaterdag 16 mei is een groot succes geworden. Aller-
eerst gingen 74 leerlingen van de basisscholen van start voor hun persoonlijke 
successen. De winnaars waren in de jongste groepen 1 Marit Offringa 2 Robyn  
Heeling en 3 Erik Sevenhuysen. De niddelste groepen 1. Florian Verduyn 2. Tim 
Ypey en 3 Melle Kerkhoff. De oudste groepen 1 Adri Verbree 2 Jasper Siepeling 
en 3 Dennis Berghuis . Alle deelnemers kregen een medaille en een bon voor een 
gratis portie poffertjes en voor de winnaars waren er fraaie bekers.   Daarna was 
het de beurt aan de 141 wedstrijdlopers en 123 recreanten voor hun loop over vijf 
of tien kilometer. De organisatie in Stedum had er alles aan gedaan om het voor 
zowel de deelnemers als de toeschouwers tot een aangenaam verblijf rond de 
haven, waar start en finish waren, te maken. Een heuse poffertjeskraam en een 
stemmingsorkest zorgden voor een goede sfeer. 
  

Jan Stuursma (Sappemeer) en Marleen Stiekema (Groningen) waren de snelsten 
op het gevarieerde Stedumer parcours. Stuursma moest in de laatste meters alles 
geven om Jeroen van Dam uit Groningen achter zich te houden. Een heuse sprint 
zorgde voor een goede winnaar van de Stemer Omloop. Jascha Norder, even-
eens uit Groningen, moest bijna een minuut toegeven op de winnaar en tekende 
voor een derde prijs. Carel Opten uit Assen was in de klasse Heren 40+ veruit de 
sterkste. Bijna anderhalve minuut bedroeg zijn voorsprong op de nummer twee, 
Klaas Oudman uit Winschoten. Ton Cor (Waskemeer) ging met het brons naar 
huis. Minder groot waren de verschillen in de klasse Heren 50+. Hier was het Ka-
rel Edens uit Groningen die met de hoogste eer ging strijken. Rink Post (Appel-
scha) en Henk Por (Groningen) complementeerde het erepodium. 
  
Marleen Stiekema liet ook in Stedum zien ook dit jaar weer te gaan voor de zege 
in het overall klassement van het BuurContact Loopcircuit. Met ruime voorsprong 
op de nummer twee, Adri Wierenga (Ulrum) kwam ze in de haven als eerste over 
de chiptiming-matten.  Petra Bus ging met de derde prijs naar huis. In de klasse 
Dames 40+ was Christien Koning (Groningen) de sterkste, voor Simone Binnema 
(Eenrum) en Aleida Groothof (Winsum).  Tineke Roorda uit Westeremden zege-
vierde bij de Dames 50+. De inwoonster van Westeremden had een voorsprong 
van bijna vier minuten op Willy Barsema (Eenrum). Jeannet Bakema uit Lopper-
sum werd ook in Stedum derde. 
  
De organisatie van de Stemer Omloop bedankt alle sponsoren, vrijwilligers en 
medewerkers en kan met tevredenheid terugkijken op editie 2009.  
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Hengelclub “Ons Genoegen” 
 

Een paar dagen voor de aanvang van KunstSpoor Stedum 2009 hebben enkele 
leden van onze hengelclub, voor de tweede keer dit jaar, alle rommel in en rond 
het water in het dorp opgeruimd. Eigenlijk was het vreemd dat er alweer zoveel 
troep in en rond het water lag. Nog maar een week, nadat het verslagje van onze 
schoonmaakactie in de Stedumer gestaan had, lag de Borggracht al weer vol met 
rommel, ondermeer felgekleurde plastic draagtasjes. Men kan zich terecht afvra-
gen: Waar komt het allemaal nu zo gauw weer vandaan? 
 

Bij de tweede schoonmaakactie werd tien kilo afval opgezocht, vertelde onze se-
cretaris ad interim Tjeerd Burgstra. Het betreft plastic, papier, blikjes etc. Er werd 
rommel uit het water en langs het water gehaald: langs de Hilmaarweg, het stukje 
water naast de voormalige Rabobank, de Borggracht en de Haven.  
 

Op het moment dat ik dit schrijf zijn er twee viswedstrijden van de Zomeravond-
competitie gevist. Wie dit jaar de kampioenen worden, dat valt nog lang niet te 
zeggen. Ook nu weer wordt de vis gewogen en geteld bij het water en daarna 
weer onmiddellijk vrijgelaten. 
De eerste zomeravondwedstrijd van dit jaar werd gehouden op 20 mei in het Af-
wateringskanaal achter Ten Post en na het Eemskanaal. Het weer was goed. Er 
werd gevist met de vaste hengelstok en met de Winkle Picker. Corné Reker kwam 
een half uurtje later op de visplek. Dries vertelde mij, dat bij het binnenhalen van 
een mooie vis, een snoek op de vis dook en de vis en de onderlijn van de Winkle 
Picker meenam.  
 

Uitslag woensdagavond, 20 mei, 2009 
1e D. Ameling: 4 stuks, 570 gram, 15,4 punten. 2e F. Mars: 1, 260, 6,2. 3e B. Hofman: 1, 100, 3. 
4e C. Reker: 1, 50, 2. 5e J. de Jonge: 0, 0, 0. 6e J. J. Kalisvaart: 0, 0, 0.  
De tweede zomeravondwedstrijd werd op woensdagavond 27 mei gehouden. Ook nu weer 
werd er gevist in het Afwateringskanaal. Het weer was ronduit slecht te noemen. Bernhard 
Hofman deed het zeer goed, op de voet gevolgd door Bas Boxem, topper uit de Molenstraat. Zo 
even doorgaan Bas! 
Ferry, die een week eerder 2e was, was nu weer 3e! 
Uitslag woensdagavond, 27 mei, 2009. 
1e Bernhard Hofman: 5 stuks, 1870 gram, 42,4 punten. 2e Bas Boxem: 2, 1250, 27. 3e Ferry 
Mars: 1, 180, 4,6. 4e Wim Boxem: 1, 50, 2. 5e Gerben Feenstra: 0, 0, 0. 
De derde zomeravondwedstrijd wordt op 3 juni gehouden, in het Eemskanaal, achter Ten Post. 
 

Eldert Ameling 
voorzitter H.C. “Ons Genoegen”. 
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 
 
 

26 juni  Sing-in in domies toen om 19.30 – 21.00 uur. De Hervormde 
Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post organiseert 
een Sing-in in de tuin van de pastorie, Kampweg 2, Stedum. Bij 
regen wordt er uitgeweken naar de Bartholomeüs-kerk. Graag, 
indien mogelijk eigen tuinstoelen meenemen. 

 

27 juni  Borgconcert 
 
 
7, 8 augustus Voorbereidingen Speelweek Stedum 
 
 
10-13 augustus Speelweek Stedum  
 
 
14 augustus Opruimen speelweek 
 
 
21 augustus Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon in ’t Oude Raedthuys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt 
normgaal gesproken elke vierde vrijdag van de maand, met uitzondering van december. Kopij 
moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit in juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aan-
leveren, dus geen eigen opmaak.  
 
De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 28 augustus. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 19 augustus. Het liefst per e-mail en anders op cd of usb-stick..  
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten. 
 
Redactie: Erik Staal, Bedumerweg 31, Stedum, 0596 58 18 10, destedumer@wanadoo.nl,  
Eldert Ameling en Janna Bathoorn. 
Advertenties: Wilco Witteveen: 0596 55 17 81, jvanwijk03@hetnet.nl 
 

 


