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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 Siep Smit-Rozeboom Pot (foto: Janna Bathoorn). Zij is geboren en ge-
togen in Stedum. Door de week, al voor zeven uur ’s morgens, bezorgt zij het Dagblad van het 
Noorden in ons dorp. Eldert Ameling sprak met haar. Lees het verslag op pagina 11. 
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Gemeentefietstocht in augustus 
 
Noteer alvast in uw agenda: gemeentefietstocht op zaterdag 29 augustus. In ver-
band met een nog geheime andere dorpsactiviteit blijkt 27 juni geen goede datum. 
  

 
 
Scouting wordt steeds populairder 

 
Op zaterdag 14 maart deden 27 kinderen mee met de activiteiten van scouting! 
Iedere keer zijn er meer kinderen die meedoen en gelukkig zijn er nu ook meer 
meisjes bij. 
 
We hebben op 14 maart ondanks het druilerige weer lekker in het bos gewerkt 
aan de hut en ook aan het bos zelf. We hadden het zo druk dat er geen tijd over 
bleef voor een echt kampvuur. De volgende keer gaan we daar meer tijd voor 
nemen. 
  



 4 

Vanaf april gaan we iedere twee weken een activiteit doen; de volgende keer is op 
4 april, de keer er na 18 april. 
 
Wil je ook mee doen? Laat het ons dan van te voren even weten, dan kunnen we 
er voor zorgen dat er voldoende leiding en materiaal is. Opgeven kan via scou-
tingstedum@gmail.com. 
Als je meer wilt weten, kijk dan ook eens op onze weblog: 
http://scoutingstedum.blogspot.com/ 
  
Georg Dekkinga, Jelle van der Knoop, Philip Smits, Ellen Gommers 
 

 
 
Inzet AED bij reanimatie 
 
De AED (Automatische Externe Defibrillator) die in het “Swaithoes” hangt kan 
worden ingezet door de Stedumer huisartsen en fysiotherapeut bij een reanimatie. 
Maar misschien kunnen meer mensen reanimeren. De vraag is hoe het gebruik 

van de aanwezige AED kan worden 
geoptimaliseerd. 
 
Hopelijk is het nooit nodig en hangt de 
AED voor niks in het “Swaithoes”. Maar 
als er daadwerkelijk iemand met een 
hartstilstand gereanimeerd moet wor-
den vergroot de inzet van een AED de 
overlevingskansen aanzienlijk. Nu is 
het zo geregeld dat de huisartsen in 
Stedum en de fysiotherapeut toegang 
hebben tot de AED. Ze kunnen hem 
ook gebruiken, want ze hebben hier-
voor een opleiding gehad en volgen 
jaarlijks de bijscholing.  

 
Misschien zijn er echter nog meerdere mensen in Stedum die een AED kunnen en 
mogen gebruiken. Wanneer deze mensen ook bij de AED zouden kunnen komen 
wordt de inzetbaarheid daarvan nog verder vergroot. Dat is van hele grote waar-
de. Hoe sneller de AED kan worden ingezet, hoe meer kans iemand heeft om te 
overleven.  
 
Ondergetekende wil graag overleggen met mensen die kunnen en mogen reani-
meren. Daarbij zal het gaan om de vraag hoe de AED zo breed mogelijk kan wor-
den ingezet. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de discussie via 06 – 
20 05 19 84. In onderling overleg zal een datum worden vastgesteld voor het eer-
ste overleg. 
 
Karel Zuiderveld 
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Open Huis Swaithoes 
 
Op zaterdag 18 april dan is het zover: van 15.30 tot 18.00 uur wordt in het Swait-
hoes aan de Hoofdstraat 26 een open huis gehouden! Het belooft een gezellige 
middag te worden, waar jong en oud van harte welkom is. De middag begint met 
een verrassende act! Dus kom op tijd! Aansluitend is er gelegenheid om de prak-
tijk en de trainingszaal te bekijken en de apparaten uit te proberen. 
 
De openingscommissie 

 

 
Cursussen voor laaggeletterden 
 
De gemeentes Delfzijl, Appingedam en Loppersum besteden aandacht aan laag-
geletterdheid in samenwerking met het Noorderpoort, sector Educatie. 
 
De gemeentes Delfzijl, Appingedam en Loppersum zijn in samenwerking met het 
docententeam laaggeletterdheid van het Noorderpoort een campagne gestart om 
laaggeletterdheid onder volwassenen aan te pakken.  
 
Mensen die laaggeletterd zijn, kunnen onvoldoende lezen en schrijven, en ook 
vaak rekenen, om goed deel te kunnen nemen aan deze informatiemaatschappij. 
Enkele voorbeelden: een brief van het gasbedrijf lezen, een briefje schrijven voor 
een leerkracht, ondertitels op tv volgen, een mailtje schrijven, een bankafschrift 
lezen en een betaling verrichten. 
Laaggeletterdheid komt voor bij jongeren, ouderen, autochtonen en allochtonen. 
In de provincie Groningen zijn dat er zo’n 45.000! Mensen die moeite hebben met 
lezen en schrijven denken vaak dat zij de enigen zijn met dit probleem. Zij scha-
men zich ervoor en proberen het te verbergen. Vaak belasten zij daardoor hun 
naasten met het probleem. 
 
Er bestaan al jaren cursussen voor deze mensen! Voor weinig geld kan iedere 
laaggeletterde overdag of ’s avonds in kleine groepen les krijgen op zijn of haar 
eigen niveau. 
Uw gemeente doet een beroep op u om hier meer bekendheid aan te geven. Door 
te praten over de mogelijkheden durven laaggeletterden in veel gevallen de stap 
te zetten om les te nemen.  
Geïnteresseerden kunnen informatie aanvragen over dit onderwerp. Desgewenst 
komen docenten bij u langs om hierover te praten. Ook bestaat de mogelijkheid 
tot het volgen van een workshop om beter op de hoogte te raken van laaggelet-
terdheid.  
 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Noorderpoort sector Educatie  
Appingedam tel: 0596-692961. E-mail: educatieappingedam@noorderpoort.nl 
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Verkeersregelaars gevraagd 
 
Een oproep voor verkeersregelaars om 
mee te helpen met de ‘Stemerloop’ op 16 
mei. Aanmelden bij Anjo Hofman (0596) 55 
18 63. 
 
 
 

 
 
 

 

Siep Smit-Rozeboom Pot 
 
Mevrouw Siep Smit-Rozeboom Pot 
(1947) is geboren en getogen in Ste-
dum. Door de week, al voor zeven uur 
’s morgens, bezorgt zij het Dagblad 
van het Noorden in ons dorp. Zater-
dags doet zij dat al voor acht uur. En 
jaren geleden bezorgde zij onder an-
dere een radiogids en damesbladen. 
Siep is één van de bekendste per-
soonlijkheden van ons dorp. 
Op een avond, in de huiskamer bij de 
familie Smit aan de Weemweg 12, 
vertelt Siep over vroeger. Zij werd ge-
boren in het huis dat later bekend 
stond als het “duivenhuisje”. Het stond 
aan de Synagogegang. Het is er niet 
meer. Voordat het afgebroken werd, 
deed het jarenlang dienst als clubhuis 
van de voormalige postduiven vereni-
ging “Etherkruisers”. Ook de Synago-

gegang is verdwenen. Siep herinnert zich de drie woningen die er stonden. Eén 
ervan was een dubbele woning. Op de plek waar nu het gedenkteken is, aan de 
Bedumerweg, stond een winkel. Deze kruidenierswinkel was van de weduwe van 
Leeuwen, de moeder van Jans Tabak. De winkel werd vanaf februari 1945 door 
mevrouw Etta Knot beheerd. Waarna de winkel in 1948 werd opgedoekt. Me-
vrouw Etta Knot is de kleindochter van weduwe van Leeuwen. Zij was al vanaf 
haar veertiende jaar werkzaam bij oma in de winkel. 



 7 

Met vader Piet Rozeboom Pot en haar moeder Jaike Rozeboom Pot-Rijskamp 
verhuisde Siep op driejarige leeftijd naar het huis waar ook de familie Burgstra 
heeft gewoond, aan de Stationsweg 23. Nogal wat indruk op Siep maakte in die 
jaren het onweer, dat insloeg in het huis van de familie van Huis. Het sloeg in, in 
het tempeltje, een rond balletje op de nok van de woning. Gelukkig vloog het huis 
niet in brand. 
 
In Stedum waren in die jaren overal winkels. Gedurende ons gesprek vertelt Siep 
over een aantal van deze winkels. Zo had je bijvoorbeeld borstelmaker Slager, in 
het witte huisje aan de Adriaan Clantstraat nummer 1. Je kon er borstels kopen en 
nog meer dingen op dat gebied. In het huis waar nu familie B. Heeling woont, 
Hoofdstraat 12, zat de schoenenzaak en schoenmakerij Zigterman. Siep herinnert 
zich de lange winkel en de vele dozen. In het huis waar familie W. Boxem woont, 
Molenstraat 1, zat de voormalige paardenslachterij Smit. Siep vertelt dat in de eta-
lage van deze voormalige slachterij de cadeautjes van de Sinterklaas-actie van de 
Stedumer Middenstand waren uitgestald. En zij vertelt dat het huis van de  
familie K. Straatman, Stationsweg 26, een postkantoor was. Postkantoorhouder 
was in die jaren de heer Boelens. Hele lekkere drop kon je kopen bij de drogisterij, 
Hoofdstraat 41. In dat huis woont nu mevrouw J. J. Mulder. En in het huis Hoofd-
straat nummer 43 was het winkeltje van “Opoe Loanen”. Zo werd zij genoemd. 
Maar zij heette mevrouw Lanenga en zij verkocht koffie, suiker, thee en levens-
middelen. Dat huis wordt nu bewoond door de heer E. Noorlander. Ook heeft de 
oude mevrouw Postmus hier gewoond, de schoonmoeder van mevrouw T. Post-
mus-Schreuder en de oma van Gerrit Postmus.  
 
Later verhuisde de familie Rozeboom Pot naar de Bedumerweg nummer 15, het 
huis waar later ook mevrouw Martje van Leeuwen heeft gewoond. Vader Piet Ro-
zeboom Pot was een bekende Stedumer. Hij werkte bij de Gemeente Stedum. 
Moeder Jaike was een volle nicht van de moeder van juf Gea Kruidhof en haar 
broer Ko Wiersema (de voormalige Troefmarkt in Stedum). Moeder Jaike had 
hartklachten. In 1966 is zij overleden. Dochter Siep was toen 19 jaar. Groot was 
het verdriet. In 1969 verhuisden vader Piet en zijn dochter naar Singel 3. Er bra-
ken gelukkig weer betere tijden aan, want in 1970 hertrouwde vader met mevrouw 
Dina Rozeboom Pot-Olthof. Zij is de zuster van de hierboven genoemde mevrouw 
Etta Knot. Tot haar huwelijk bleef Siep thuis wonen. In 1978 trouwde zij met Chris 
Smit uit Westeremden. 
 
Wij praten nog even door over haar vader Piet. Lange tijd reed deze op een drie-
wieler van de Gemeente Stedum. Wanneer de laadbak losgekoppeld werd, deed 
het voorstuk dienst als een frees. Dat is een landbouwwerktuig voor het losmaken 
van de grond. De collega’s van vader waren onder anderen de heren Berend 
Bakker, Roelf van der Laan, Kaai Scheppers en Mans Engel senior. 
Chris, de man van Siep, vertelt verder over de vrachtwagen waar schoonvader 
Piet Rozeboom Pot ook op heeft gereden. Achter deze vrachtwagen kwam, wan-
neer het gesneeuwd had, een houten driehoek. Daarmee werden in die jaren de 
wegen sneeuwvrij gemaakt. De gemeente had twee van die houten driehoeken. 
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Eén voor de smalle wegen en de andere voor de bredere wegen. Vierendertig jaar 
lang is Piet Rozeboom Pot grafdelver geweest. “Dat was geen leuk werk,” zegt 
Siep, “het moest allemaal met het schepje.” Zelf werkte Siep, na de huishoud-
school, ongeveer zeventien jaar lang op de “Tricotagefabriek Hollandia” in Lop-
persum. Toen zij er 12½ jaar had gewerkt werd haar jubileum op het bedrijf ge-
vierd. Er speelde een band en men kon er dansen. Toen zij in 1978 met Chris 
Smit trouwde kwamen zij eerst op Singel 40 te wonen. Daarna verhuisden zij naar 
de Weemweg 12 en wonen daar nu nog steeds. Het echtpaar Smit kreeg drie kin-
deren: twee jongens en een meisje. Dochter Josien is alweer elf jaar werkzaam 
op een notariskantoor. Zoon Jan Pieter werkt in het ziekenhuis. En de jongste 
zoon Christoffer is chauffeur en woont samen met Klaske. Christoffer zat in Af-
ghanistan, was korporaal en chauffeur bij zwaar transport. Siep laat mij enkele fo-
to’s zien uit die tijd. Op één van de foto’s staat Christoffer tussen een paar zwaar 
bewapende mannen, met grote donkere baarden in de kleding van hun land. Als 
Siep en Chris het over Christoffer hebben, merk je hoe blij ze zijn dat hun zoon 
weer veilig en wel in ons dorp Stedum woont! 
 
Eldert Ameling 

 

 
Dorpsgenoten 

 
30 April is het weer Koninginnedag. Een dag 
veur het dörp en deur het dörp. De dag begint 
om 8.00 uur met het uithangen van de nationale 
vlag. Kees Eisema en Kees Vriezema zullen 
traditie getrouw de vlag in de toren uithangen. 
 
Om 9.30 uur  is er een aubade op het Kees Ei-
semaplein voor het  Herv. Centrum in samen-
werking met  het muziekkorps Jehova Nissi. 
Daarna  een toast op onze jarige Koningin 
(31jan) koffie en oranjekoek en ranja voor de 
kinderen in het Hervormd Centrum.   
 

Vanaf 10.30 uur beginnen de kinderspelen op het veldje voor de sporthal, dit zal 
in het teken staan van ‘Boeren games’. Ieder kind zal moeten proberen verkleed 
aan de start te verschijnen. Hier is een leuk prijsje aan verbonden. Jongens en 
meisjes doe je best! Ook staat de tent van de Oranjevereniging  natuurlijk op het 
veld waar men weer van alles kan kopen onder andere koffie-fris en natuurlijk de 
poffertjes en bruine bonen met spekjes missen nooit op deze dag.  
 
Om 13.00 uur beginnen de ‘Boerenzeskamp games’. Alle deelnemers zullen ver-
plicht verkleed aan de start moeten verschijnen. Trekkertrek – hooivork gooien – 
kruiwagenrace  – melken; alles is aanwezig deze middag. Waan je een dagje op 
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de boerderij met je vrienden tijdens de spelen. Opgave van de teams, 5 leden en 
1 captain, voor 16 april bij Kees Vriezema, S.Jensemahörn 8, (0596) 55 13 66 of 
bij Rob Hut, Borgweg 17, (0596) 55 09 01. We verwachten natuurlijk dat veel 
mensen de games zullen gaan aanmoedigen. 
 
Vanaf 20.00 uur  zal de toneelvereniging Kunst Na Arbeid uit Usquert  voor ons 
het toneelstuk: ‘Carolus Kwel, schoeft ’t wel’ opvoeren. Een klucht in 3 bedrijven 
en in het Groninger dialect. Kaarten voor deze avond  zijn te bestellen bij: Tineke 
Bruggeman, Borgweg 14, (0596) 55 19 09, Coby Nienhuis, Weemweg 55, (0596) 
55 15 50, Kees Vriezema,  S.Jensemahörn 8, (0596) 55 13 66. 
Er zijn voor deze avond slechts 150 kaarten beschikbaar. Entree is gratis voor le-
den niet leden betalen vijf euro. 
 
Wij hopen op een goede opkomst en een sportieve en vooral gezellige Koningin-
nedag. 
 
De Oranjevereniging Stedum 
 

 
Word vriend van kunstspoor 

 
Op 21, 22 en 23 mei staat Stedum in 
het teken van KunstSpoor, een eve-
nement dat je niet wilt missen. Op 
meer dan 40 locaties op de meest 
verrassende plekken is kunst van 
meer dan veertig kunstenaars te zien. 

KunstSpoor is gratis toegankelijk voor iedereen. Natuurlijk kost het organiseren 
hiervan geld. Help daarom dit mogelijk te maken en word Vriend van KunstSpoor. 
 
Vrienden worden is heel gemakkelijk: meld je aan via de website 
www.kunstspoorstedum.nl. Het kost je maar € 25. Bovendien profiteer je als 
Vriend van KunstSpoor van allerlei voordelen (o.a. gratis full colour catalogus en 
je doet mee aan de verloting van twee echte kunstwerken). 
 
De organisatie van KunstSpoor 
 

  

Feestje Dorpsbelangen: 3 april optreden Erwin de Vries! 
 
Iedere Stedumer heeft de uitnodiging van Dorpsbelangen voor een avond met 
Erwin de Vries in de bus gekregen. Ter gelegenheid van het 42,5 jarig bestaan wil 
Dorpsbelangen Stedum trakteren op een avondje uit in eigen dorp. Op 3 april 
treedt Erwin de Vries in een driekoppige formatie op voor het Stemer publiek in 
het Hervormd Centrum om 20.30. De zaal is open vanaf 19.45, en een kop koffie 
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met een traktatie hoort bij zo’n feestelijke gelegenheid. Al vóór deze door Harmina 
Wiersema ontworpen publiciteit (waarop de naam van Dorpsbelangen per ongeluk 
is weggevallen) zijn er al 70 kaarten door de Stedumers gereserveerd. Wees er 
snel bij, het belooft een mooie avond te worden! Mail naar anneke_ac@live.nl of 
bel 55 18 02. De familie Wiersema reserveert dan kaarten. Alleen voor (oud) in-
woners van Stedum toegankelijk en lid worden van Dorpsbelangen kan zo nodig 
ter plekke.  
 
De activiteitencommissie mist op dit moment Anneke Wiersema, die in het UMCG 
is opgenomen. Zij zal er op 3 april niet bij zijn. Een feestje is voor haar nog niet 
aan de orde, maar dat zou ze voor haar inzet in de activiteitencommissie van 
Dorpsbelangen zeker verdienen. Haar gezin vangt haar afwezigheid ondanks alle 
moeilijkheden gewoon op, wat ook vermeld mag worden. Er kan dankzij deze op-
vang gewoon via het hierboven staande mailadres worden besteld. Wij wensen 
Anneke en haar gezin veel sterkte en hopen op een goed herstel!  
 
Tot ziens op 3 april. We hopen op een leuk feestje. 
 
Karen Hemmen, Lies Oldenhof, Anneke Wiersema, Martin Zijlema 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 

 

 
Uit de raad 

 
Eindelijk voorjaarsweer. In Sint Petersburg laat 
dat nog even op zich wachten. Rond 6 maart was 
er net enige vrije ruimte, geen commissie of 
raadsvergadering. Dé kans om eens in Rusland 
bij mijn dochter te kijken. Een paar observaties 
zijn hier wel toegestaan reken ik.  
 
Ruimte 
Als je in Sint Petersburg woont, is er grote kans 
dat je woonkamer ook je slaapkamer is. De bed-
bank is daar nog volop in gebruik. Ik zag twee 
voorbeelden. In het ene geval is de bedbank ook 
bij de tafel aangeschoven. Voor een zithoek is 
geen plaats. Dat alles in een kamer van 5 bij 3 
meter. Maar de ontvangst was allerhartelijkst, en 
er stond een heerlijke maaltijd klaar. In het ande-
re gezin zaten de ouders van twee jonge kinderen 

’s avonds in het keukentje, want iedereen sliep in de kamer, en met jonge kinde-
ren is het dan wel behelpen. Ook op straat was er weinig ruimte. Kleine perkjes 
met dood gras, vol met bruine sneeuw. Speelpleintjes waar kinderen in skipakjes 
werden uitgelaten. De moeders liepen op hoge hakken en in korte rokken, maar 
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wel met een dikke bontjas rond. ’s Lands wijs, ‘s lands eer. Opgroeien is in Neder-
land dan wel veel prettiger, zeker bij ons in de buurt. 
 

Arm 
Geen geheime commissie volgens de Ommelander. We moeten in het openbaar 
de eerste helft van dit jaar een aantal besparingsbesluiten nemen. Ze mogen 
eerst geld kosten, maar moeten uiteindelijk zorgen dat Loppersum goedkoper 
draait. Dus wegen op orde volgens normaal onderhoudspeil (dat is niet allemaal 
netjes, want er is altijd wel iets te doen), en accommodatie op orde met normale 
onderhoudslasten. Moeilijk om dan ook aan de sociale kant goed onderhoud te 
doen, want daar wordt de begroting uiteindelijk niet goedkoper door. Je kunt al-
leen zorgen voor niet te ver afglijden en voor voldoende opleiding. We hebben 
gediscussieerd over de langdurigheidtoeslag. Als je lang in de bijstand zit spaar je 
niet voor grote uitgaven, zoals een nieuwe wasmachine. Daarvoor kun je bij de 
ISD geld krijgen. Er zijn ook “arme” werkenden. Met de groep is de huidige lang-
durigheidtoeslag uitgebreid, waardoor het totaal uit te geven bedrag groter kan 
worden. Wel terecht dat deze groep hierin ook meetelt. Dit zal echter geen grote 
overschrijding van dit potje geven en het is wel zo redelijk om iedereen met een 
moeilijke uitgangssituatie in de regeling mee te nemen. Ook dat kent men in Rus-
land niet, want gepensioneerde oude vrouwen, die een leven lang gewerkt heb-
ben, moesten bedelen om te eten te hebben.  
 
Lies Oldenhof 
 
 

 
Win een dosis ontspanning in Fontana Bad Nieuweschans 
 

Twaalf vrouwen om niet te vergeten 
 
Afgelopen 8 maart was, zoals elk jaar, Internationale Vrouwendag. Op deze dag 
wordt de eerste staking van vrouwen herdacht, die op deze dag in 1908 in New 
York plaatsvond. Er werd toen tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de tex-
tielindustrie geprotesteerd. De vrouwen eisten “brood en rozen”. Deze staking was 
het prille begin van de strijd voor de vrouwenemancipatie en tegen vrouwendis-
criminatie. 
 
Tegenwoordig herinneren we op deze dag vrouwen uit de hele wereld, die op een 
baanbrekende, vernieuwende en soms heldhaftige manier bijgedragen hebben 
aan de maatschappij waarin ze hebben geleefd. 
 
Wij, van NBvP, Vrouwen van Nu, afdeling Stedum, Westeremden en Garsthuizen, 
een gezellige groep vrouwen, die ook actief en sociaal betrokken is, willen graag 
stilstaan bij deze gedenkwaardige dag. Dit doen we door u de volgende korte quiz 
aan te bieden, waarin u wordt gevraagd de namen te vinden van twaalf bekende 
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vrouwen. Ze stammen uit het heden en het verleden; niet alleen uit Nederland, 
maar ook uit andere landen van de wereld. 
 
1. Tijdens het beleg van Haarlem door de Spanjaarden hielp zij bij de verdediging 
van haar stad. 
2. Een bekende schrijfster uit Stedum. 
3. De enige Groningse kunstenares, die een straaljager in de tuin heeft staan. 
4. Zij behaalde brons op de 1.000 m van de WK Schaatsen Dames Allround 1970. 
5. Een beroemde verzetsstrijdster uit de Tweede Wereldoorlog, mede bekend om 
haar rode haardos. 
6. Wie was de eerste Nederlandse vrouwelijke dokter in de medicijnen? Ze pro-
moveerde in 1879 te Groningen. 
7. Ze was de eerste vrouwelijke minister van ons land. 
8. Een beroemde pedagoge uit Italië die een bijzondere leermethode ontwikkelde. 
9. Natuurkundige te Parijs uit de negentiende eeuw. Ze deed wetenschappelijk 
onderzoek en ontdekte, samen met haar man, het radium. 
10. Wie is de beschermvrouw van NBvP, Vrouwen van Nu? 
11. Wie was burgemeester van Loppersum tussen 1982 en 1988? 
12. Ze werkte als verpleegkundige tijdens de Krimoorlog en werd beschouwd als 
de grondlegster van de moderne ziekenverpleging. 
 
Kunt u alle vragen goed beantwoorden? Mail dan uw antwoorden vóór 15 april 
naar Nicky Blikker, hblikker@planet.nl, of lever ze in bij Ada Hovius, Bedumerweg 
25 te Stedum. Als u alle antwoorden goed hebt, maakt u kans op een gratis dosis 
ontspanning in het Thermaalbad van Fontana Bad Nieuweschans. 
Wij zijn benieuwd hoe het met uw vrouwenkennis gesteld is! 

 

 
Eerste Groninger Voorlees- en Ver-
telsalon 20 jaar 
 
20 maart 2009 bestond de Eerste Groninger Voor-
lees- en Vertelsalon 20 jaar. Een kwestie van 
steeds maar doorgaan. Kijk ook bij Wikipedia. Het 
was 20 maart eveneens Wereldverteldag en verder 
is 2009 het Jaar van tradities. Aan beiden doen en 
deden we mee. In de volgende Stedumer volgt een 
verslag. 
De volgende Voorlees en vertelsalon is op 29 mei. De voormalige gelagkamer 
beneden is tegenwoordig de huiskamer van de familie Noorbergen en niets hoeft 
je te weerhouden om in de pauzes je aldaar over te geven aan je eventuele rook-
traditie. 
Die pauzes zijn er ook voor het bestellen van drankjes, voor de verkoop van eigen 
werk en het bekijken van tijdschriften en boeken die u gratis mee  
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(foto en foto vorige pagina:  Janna Bathoorn) 
 

kunt nemen. De toegang is eveneens 
gratis. 
U bent welkom vanaf 20.00 uur. Aan-
vang 20.30 uur. 
Voorlezen, vertellen, muziek maken, in 
het Nederlands, Gronings of elke ande-
re taal of streektaal. De presentator be-
paalt op de avond de volgorde en duur 
van de verschillende optredens. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(Foto: Dries Ameling) 
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Speelweek 2009 

  
In 2009 is de speelweek gepland van maandag 10 augustus t/m donderdag 13 
augustus. Zet het vast in je agenda, want het wordt weer vier dagen lang genieten 
van hutten bouwen, verven, sport, spel en nog veel meer! 
  
Wil je als vrijwilliger meewerken aan Speelweek 2009 en wil je alvast in "speel-
week-stemming" komen, ga dan op woendag 13 mei om 20.00 uur naar de bij-
eenkomst in de schuur van Boerderij Niehof (Van Zanten) aan de Lopsterweg 2. 
En heb je zin om als dagcoördinator in de voorbereidingen met ons samen te 
werken, geef je dan op bij één van ons. We zien je graag! 
  
Johan Brokken (jg.brokken@planet.nl) en Ineke van Zanten 
(wvztransport@planet.nl)  
 

 

Tafels en stoelen gezocht voor 21, 22 en 23 mei 
 
Heb je gezellige tafels of oude 
caféstoelen? Wij zoeken ze 
voor KunstSpoor Stedum. We 
hebben ze nodig voor de di-
ners tijdens KunstSpoor. Wil 
je ze ons schenken of aan 
ons uitlenen? Wij zullen hier 
ontzettend blij mee zijn! 
Je kunt het ons brengen, 
maar wij kunnen het ook op-
halen. Contact via 06 - 111 05 
388 of 
info@kunstspoorstedum.nl, 
Stationsweg 4  
 
Maria Hoeksema 
Namens KunstSpoor  
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Verslag steunstee Stedum op 5 maart 2009  
 
Op het programma stond een voorlichting/informatie van Karel de Fysiotherapeut. 
Deze middag zijn 24 belangstellenden op de steunstee aanwezig. 
 
Karel vertelt dat zijn praktijk gevestigd is in “t Swaithoes de voormalige garage, 
een vooruitgang vergeleken bij de vorige huisvesting. Een bijkomend voordeel is 
dat er nu ook een oefenruimte is. Enkele jaren terug werd men gemasseerd of 
behandeld met warmte nu wordt dus ook de inzet gevraagd van de patiënt zelf 
vandaar de oefenruimte waar men kan trainen onder begeleiding. 
 
Om te kunnen laten zien wat er mis kan gaan en verbeterd kan worden aan het 
skelet had Karel delen van het skelet meegenomen, van kunststof natuurlijk. 
 
Aan de orde kwamen verschillende problemen van het bewegingsapparaat zoals: 
• Botontkalking, er blijken meer vrouwen dan mannen aan te lijden, goed bewegen 
en soms extra Vitamine D en /of kalkpreparaat is het devies.  
• Heup en knie operaties, deze zijn soms onvermijdelijk, een bezoeker gaf aan dat 
het kunstgewricht al ruim 15 jaar probleemloos mee gaat, nekklachten, kan erg 
veel oorzaken hebben 
• Hernia, oorzaken en gevolgen worden gedemonstreerd met behulp van de wer-
velkolom en andere delen van het skelet. Opvallend is de veranderende behan-
delinzichten waar vroeger bedrust werd voorgeschreven is nu bewegen voorge-
schreven met name staan en lopen. Bij uitval van functies wordt er geopereerd. 
• Lage rugpijn, behandeling is gericht op herstel van banden en spieren 
 
Dit is een korte opsomming van wat Karel heeft verteld. Hij gaf enthousiast een 
uitgebreide opsomming van kwalen en problemen aan het bewegingsapparaat. 
Natuurlijk waren er ook vragen van de bezoekers zoals: Hoe komt het dat ik 
kramp heb in mijn benen en tenen, wat zijn etalagebenen, wat is artrose of hoe 
kom ik van een whiplash af. Op al deze vragen wist Karel een antwoord te geven. 
Kortom een leerzame en prettige middag met een goede opkomst. Met als moraal 
van het verhaal: Balans en stabiliteit als basis voor een gezonde bewegingsappa-
raat. Dit kan bereikt worden door voldoende beweging en training van alle spier-
groepen.  
 
Ook geeft de ouderenadviseur aan dat dit de laatste keer is dat zij regulier op 
steunstees aanwezig is. 
 
De volgende steunstee is op 2 april het onderwerp is dan verkeersveiligheid door 
de heer Vriezema rijschoolhouder. U kunt dan deelnemen aan een quiz. Komt al-
len… 
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Zonnebloem- en pompoenwed-
strijd 
We willen ook dit jaar weer een zonnebloem 
en pompoenen wedstrijd houden . 
De zaadjes zullen, na opgave, worden rond 
gebracht waarna jullie er mee aan de slag 
kunnen. Er zullen net als vorig jaar weer tus-
sentijdse metingen plaatsvinden en die be-
vindingen zullen dan in De Stedumer en op 
de site worden vermeld. (ook de omstandig-

heden of toestanden op en om de kweekplaatsen kunnen een vermelding opleve-
ren)  
De datum voor de tussentijdse meting is eigenlijks van te voren niet bekend, dit 
ligt een beetje aan het weer en aan de beschikbare tijd op de zaterdagmorgen. De 
einddatum zal in de loop van het seizoen, als de groei er uit is, worden vastge-
steld waarna de laatste meting van de zonnebloemen zal plaatsvinden, en het 
wegen van de pompoenen in het café op de middag van de bekendmaking van de 
winnaars, met een prijs uitreiking. Iedereen veel succes toegewenst en denk mis-
schien eens aan slakkenkorrels.  
 
Opgave kan op de avond van de voorjaarsvergadering van Dorpsbelangen, tele-
fonisch en elektronisch (zie hier onder) of op de opgavelijsten op de beide basis-
scholen. Opgave graag  zo snel mogelijk  M.Zijlema Sien Jensemahorn 6  
Stedum (0596) 55 12 77 martinzijlema@kpnplanet.nl  
 
 

 sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp 

 

Van de voetbalvereniging 
 
Zaterdag 14 maart. Een spannende dag voor de kabouters van  vv Stedum. Al 
enige tijd zijn ze onder leiding van Ria Zijlema en Mathijs Slager flink aan het trai-
nen maar deze dag stond in het teken van hun tenue-presentatie. Om het geheel 
compleet te maken heeft de club een compleet tenue aangeschaft mede mogelijk 
gemaakt door Matchpoint. 
Voorafgaand aan de wedstrijd Stedum 1 - Heracliden 1 betraden de kabouters 
hand in hand met de grote helden het veld. Een hele belevenis voor de nog jonge 
spelers/speelsters. 
Rond de middencirkel werden foto's gemaakt van de kabouters samen met de 
spelers van Stedum 1. 
Na deze presentatie was er ranja en tijdens het omkleden kregen de kabouters 
nog een kleine verrassing.Nu maar hopen dat deze middag ( waar ze even kon-
den proeven aan het grote gebeuren) een stimulans is voor de kabouters om door 
te gaan en over een aantal jaren met elkaar een vernieuwd Stedum 1 te kunnen 
vormen. 
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Nieuw tennisseizoen 
 
Met overal fluitende vogels, en de eerste 
lammetjes in de wei, wordt het hoog tijd 
voor een nieuw tennisseizoen. Dat gaan we 
feestelijk openen met op zaterdag 4 april 
vanaf 9 uur een grote voorjaarsschoonmaak 
waar alle leden bij welkom zijn.  
 
Op zondag 5 april volgt dan zo mogelijk nog 

feestelijker de Tennis Toss Thee.  Vanaf 3 uur worden de banen weer in gebruik 
genomen, terwijl er in de kantine (of op het terras?) koffie, thee en allerlei zelfge-
bakken lekkers wacht. Zeker tot 5 uur zullen we daarmee bezig zijn… 
Een goed weekend om de banden met de vereniging weer aan te halen na een 
lange winter. En misschien tot de conclusie te komen dat het toch nog nut heeft je 
op te  geven voor de lessen. Er zijn nog steeds wat plaatsen vrij. 
 
Voor wie nog geen lid is maar wel geïnteresseerd is: kom die zondag vooral 
langs, een proefles op een dinsdag of woensdag is zo geregeld! De trainer is dan 
toch al op de baan, dinsdagmiddag met twee groepen basisschoolkinderen, en 
beide avonden met 12+ jeugd en senioren. 
 
Op 17 april is de eerste toss-avond, vanaf 19.00 uur. Op 8 mei de eerste patat-
toss, voor 12 tot +- 18 jarigen. ‘Tossen’ houdt in dat ieder die zin heeft komt en er 
samen partijtjes op tijd gespeeld worden, bij grote opkomst wordt er geloot wie er 
met wie tegen wie  speelt. Zo komt iedereen aan bod en kan ongeacht het niveau 
meedoen. Graag tot ziens op of langs de baan, en op naar een stralend voorjaar! 
 
Tennisvereniging de Bosbaan 

 

 
 

Hengelclub “Ons Genoegen” ad interim secretaris 
 
In het jaar 2000 ontvingen de leden van de Hengelaarsclub “Ons Genoegen” een 
brief, die gedateerd was op 28 oktober 2000. In deze brief werd een oproep ge-
daan aan alle leden van onze club. Om uiteenlopende redenen werd dringend een 
nieuwe voorzitter en een nieuwe penningmeester gezocht. Ook was er sprake 
van, dat mogelijk op korte termijn, een nieuwe secretaris voor H.C. “Ons Genoe-
gen” moest worden gezocht. 
 
In 2009 is de stand van zaken zo, dat onze club een penningmeester heeft en een 
voorzitter en de ad interim secretaris, de heer T. Burgstra. Dat betekent dat de  
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 heer T. Burgstra nog steeds waarnemend is. In de brief van 2000 wordt gespro-
ken van een noodkreet. Middels dit stukje laat de heer T. Burgstra weten dat de 
situatie ook nu allerminst rooskleurig is. De heer T. Burgstra laat weten dat hij zo 
spoedig mogelijk zijn functie wil overdragen aan degene die zich daar kandidaat 
voor wil stellen. Het gaat dus om een nieuwe secretaris voor onze club. Wacht 
niet langer, maar meldt u zich direct aan! Neem contact op met de heer T. Burg-
stra, Hilmaarweg 6, Stedum. 
 

 
 
De afgelopen dagen hebben de heren T. Burgstra en M. Tillema de Kerkgracht 
schoongemaakt. Alles wat niet in de gracht en om de gracht thuis hoort, zoals 
plastic, flessen, blikjes en papier is nu opgeruimd. De eerste actie van de heer 
Burgstra leverde tien kilo zwerfvuil op! Laten wij ons realiseren dat deze rommel 
niet vanzelf in en om de Kerkgracht terechtgekomen is. Maar dat elk papiertje, 
plastic etc. is weggegooid. Laten wij met elkaar de boel netjes en schoon houden. 
Blikjes, papier en plastic en andere rommel horen in de grijze container. 
Zoals gebruikelijk zal ook de Borggracht, het Hilmaar, de Haven, het Stedumer-
maar en een stuk van het Westerwijtwerdermaar door de visclub worden schoon-
gemaakt. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het bestuur. 
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) 

 
 
30 maart  Passage: Mevrouw Westerdiep, Westerbroek over poeziealbums 
 
1 april Deadline voor verenigingen om subsidie aan te vragen. 
 
2 april  Steunstee Stedum: verkeersveiligheid 
 
3 april  Jubileumfeest Dorpsbelangen met optreden van Erwin de Vries. 
 
4 april   Scouting 
 
4 en 5 april Opening tennisseizoen 
 
15 april  NBvP, Vrouwen van NU, om 20.00 uur in “Ons Dorpshuis”   Westeremden: 

Dag-en nachtvlinders door De heer Th. Buijs. 
 
15 april  Deadline inleveren oplossing quiz NBvP Vrouwen van nu 
 
17 april  Toss-avond tennisvereniging 
 
18 april   Scouting 
 
18 april   Opening Swaithoes 
 
21 april      Vrouwenraad  Stedum: Mevrouw Weert uit Stedum met een lezing over wijn 

maken. In "Hervormd Centrum" om 14.30 uur. 
 
27 april  Passage: De heer De Keijser, Hoogezand over leven met een visuele han-

dicap en wat daarbij komt kijken. 
 
13 mei  Voorbereidingsbijeenkomst Speelweek 2009 
 
16 mei   Alvast om te noteren: De “Steemeromloop” 
 
 

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 24 april. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 15 april. Het liefst per e-mail en anders op cd of usb-stick..  
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten. 
 
Redactie: Erik Staal, Bedumerweg 31, Stedum, 0596 58 18 10, destedumer@wanadoo.nl,  
Eldert Ameling en Janna Bathoorn. 
Advertenties: Wilco Witteveen: 0596 55 17 81, jvanwijk03@hetnet.nl 
 

 


