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Pompoen en zonnebloem: het wordt spannend 
 
Dit jaar kunnen de vleesprijzen wel 
eens heel anders vallen in de kweek-
wedstrijd voor pompoenen en zonne-
bloemen. Nieuwe talenten hebben zich 
aangediend en bij de vaste winnaars is 
het kwakkelen, met name met de zon-
nebloemen. Toch kan het blijkbaar wel, 
want er is een tuin in Stedum die door 
vier beginnende kwekers is omgeto-
verd tot een zonnebloemen- en pom-
poenenjungle. Op de bijgaande foto 
ziet u twee van de vier, Jan van Dijken 
en Albert Hofman. De anderen waren 
op het moment van meten niet in de 
buurt. Mochten dit de prijswinnaars 
zijn, dan is er wel een complicatie. Er 
hangen geen naamkaartjes aan de 
planten. Er is dan ook afgesproken dat 
de eventuele prijs gedeeld zal worden. 
Want met behulp van kippen- en scha-
penmest mag het resultaat er zijn. De 
zonnebloemen variëren in hoogte van 
40 cm tot bijna 4 meter. Martin Zijlema 
en Lies Oldenhof hebben de pompoe-

nen ook bekeken. De grootste zijn naar schatting rond de 40 kilo. Nog niet alles is 
al uitgegroeid, en met deze rare, typisch Nederlandse zomers blijken de kaarten 
ineens heel anders te worden geschut. Eerlijkheidshalve moet wel worden opge-
merkt dat een kweker die anders met de pompoenen geweldige resultaten boekte 
nu niet meer meedoet. Zijn vrouw had genoeg van de jaarlijkse jungle, want 
daarmee kon je de kleine achtertuin wel vergelijken. De prijsuitreiking is mede af-
hankelijk van het weer, want zolang er groei is wordt de wedstrijd nog niet ge-
staakt. Uiterlijk begin oktober zijn de winnaars bekend. Iedere deelnemer wordt 
persoonlijk voor de prijsuitreiking uitgenodigd. 
 
 
 

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 mevrouw Mulder-Voogd (foto: Janna Bathoorn) Muziek is haar lust en 
haar leven. Eldert Ameling praat met haar. 
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Stedum.com 10 jaar jong 
 
Deze maand is het 10 jaar geleden dat Stedum.com werd opgericht, op 18 augus-
tus 2000. Wat al jaren een vanzelfsprekendheid is (maar op 1 april 2010 even 
niet), is natuurlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend. Voortdurend gespitst zijn op 
wat er om je heen gebeurt en het nieuws ook zo snel mogelijk op de site zetten. 
Ronald en Luit zorgen ervoor dat Stedumers perfect op de hoogte zijn van alles 
wat maar belangrijk kan zijn. Je vindt er naast alle (regio)nieuws ook gemakkelijk 
het weer, maar ook interessante links om je verder in Stedum-verwante zaken te 
verdiepen of eens even uit te zoeken wie nu wat in de verkoop heeft. Ook nieuwe 
bewoners blijken er dankbaar gebruik van te maken om zich in hun nieuwe omge-
ving te verdiepen. En als je op vakantie bent kun je altijd even van je laten horen 
in het gastenboek, of kijken wat er ondertussen in Stedum gebeurt. Stedum zou 
Stedum niet zijn zonder stedum.com. Tegenwoordig is ook Wim Zijlema een be-
langrijke hulp, met name ook als fotograaf. Luit, Ronald en Wim van harte gefelici-
teerd en op naar de volgende 10 jaar!  
 
Lies Oldenhof 

 

 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 
Stedum maakt zich op voor een grote kermis, braderie, karaoke- en playback-
show, oldtimershow en live muziek. 
 
Van woensdag 1 september t/m zaterdag 4 september is er in Stedum kermis. De 
kermis is groter dan voorgaande jaren en de verwachting is dat er tussen 10-15 
attracties zijn op het Haventerrein. Natuurlijk zal de traditionele oliebollenkraam 
niet ontbreken. Ook zullen er diverse andere eetgelegenheden zijn. Ook zal er 
een horecaplein worden ingericht. 
 
Op zaterdag 4 september zal er in Stedum een braderie en vlomarkt worden ge-
houden. Standhouders die belangstelling hebben om op de braderie of vlomarkt 
hun waar aan de man proberen te willen brengen moeten zich aanmelden via or-
ganisatiebureau Oost-Groningen. Dit kan door een email te sturen naar: in-
fo@oost-groningen.net of te bellen naar 06 – 54 27 17 37. Ook autodealers wor-
den verzocht om te reageren.  
De braderie en vlomarkt wordt gehouden van 10.00 uur – 17.00 uur. 
 
Ook zoekt de organisatie deelnemers aan een heuse oldtimershow.  
Aan de oldtimershow mogen allerlei soorten oldtimers GRATIS deelnemen. U 
kunt zich aanmelden vóór zaterdag 21 augustus door een email te sturen naar 
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kees.mulder@ziggo.nl . In de email moet u aangeven met welke soort oldtimer u 
wilt komen, uw volledige naam, adres, postcode/woonplaats en telefoonnummer. 
Na uw aanmelding zult u zo spoedig mogelijk via de email nadere informatie ont-
vangen. 

 
Of u nu eigenaar bent van een oldtimerauto, 
bromfiets, motorfiets, tractor, vrachtwagen etc., 
iedereen is van harte welkom. 
Of dit evenement door gaat hangt af van het 
aantal deelnemers. 
De mooiste oldtimer per categorie ontvangt een 
leuke attentie. 
De oldtimershow duurt van 10.00 – 17.00 uur.  
Tijdens de braderie, vlomarkt en oldtimershow 

zal shantykoor de LOPSTER STÖRMVOGELS een aantal optredens verzorgen in 
en om de haven van Stedum. Met een eigen muzikale begeleiding brengen ze 
een gevarieerd repertoire van shanty- en zeemansliederen. Ook eigen bewerkte 
muziekstukken zijn onderdeel van dit repertoire. Behalve in het Nederlands, wordt 
gezongen in het Engels, Duits en Gronings. De optredens zijn tussen 11.00 en 
14.00 uur en deze optredens mag u niet missen.  
 
Van 16.00 uur – 18.00 uur zal de muzikale omlijsting worden verzorgd dor enter-
tainer “Engelbert” met een one-manshow. 

 
Nieuw in Stedum is ook om ‘s-avonds een heuse ka-
raoke-show te organiseren op een heuse podiumtrai-
ler. Deze zal gehouden worden van 19.00 – 21.00 
uur. Mensen die willen deelnemen aan de karaoke-
show  moeten zich aanmelden vóór vrijdag 27 augus-
tus door een email te sturen naar 
kees.mulder@ziggo.nl  In de email moet de naam 
van de artiest worden vermeld en het nummer die je 
wilt zingen en je eigen naam. Wanneer je over echte 
zangkwaliteiten beschikt en je wilt voor een groot pu-
bliek optreden dan is hier je kans.  

Ook is het handig om te weten hoe lang je optreden duurt. Je krijgt via ons een 
email na je aanmelding retour met een overzicht wanneer je optreden is inge-
pland. Dit zal in ieder geval tussen 21.00 uur en 00.00 uur zijn. 
 
De dag zal muzikaal worden afgesloten door de bekende regionale Nederlandsta-
lige band.  Dit optreden is gepland tussen 21.00 uur en 00.00 uur. 
 
Al met al een reden dus om in de eerste week van september in Stedum te zijn. 
De organisatie valt onder de auspiciën van de vereniging Dorpsbelangen in Ste-
dum. 
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Brede inzetbaarheid AED in Stedum 
 

In september verhuist de AED (Automatische Ex-
terne Defibrillator) van het Swaithoes van de 
wachtkamer naar de buitengevel. Hij komt te 
hangen in een beveiligde kast met pincode. Men-
sen die de reanimatiecursus in het Swaithoes op 
29 september a.s. succesvol afronden krijgen de 
pincode van de AED-kast. De inzetbaarheid van 
de AED wordt daardoor aanzienlijk vergroot. 
 
Het is beter dat een AED nooit gebruikt hoeft te 

worden. Maar als het dan toch plotseling nodig is, moet een AED zo goed moge-
lijk bereikbaar zijn. Hoe sneller een AED kan worden ingezet bij een hartstilstand, 
hoe groter de kans op overleven wordt. Daarom komt de AED die nu binnen in het 
Swaithoes hangt aan de buitengevel te hangen.  
Niet zomaar in de buitenlucht, maar in een inbraakveilige doorzichtige kast. De 
kast is beveiligd met een pincode.  
Die pincode zal bekend gemaakt worden aan de Stedumers die de reanimatiecur-
sus in het Swaithoes succesvol hebben afgerond. Mensen die kunnen reanime-
ren, bijv. vanwege hun werkzaamheden, zullen na overleg eveneens de pincode 
ontvangen.  
 
Wilt u ook leren reanimeren dan kunt u zich opgeven voor de reanimatiecursus in 
het Swaithoes op 29 september a.s. De cursus wordt gegeven door twee deskun-
digen. Zij nemen oefenpoppen mee en een oefen AED. De cursus duurt één 
avond. De kosten, inclusief de certificering, worden betaald door de Reinders-
stichting en Dorpsbelangen. Het kost u dus niets. Hopelijk hoeft u het geleerde 
nooit in de praktijk te brengen, maar als het op enig moment toch nodig is, dan 
voelt u zich in elk geval minder machteloos.  
 
Opgeven kan bij Karel Zuiderveld tot uiterlijk 10 september. Dit kan via de mail, 
k.zuiderveld@den-ommelanden.nl of telefonisch 06-20051984. De mensen die al 
kunnen reanimeren worden ook verzocht te reageren. 
 
Iedereen op de been! 
 
De activiteitencommissie van Dorpsbelangen Stedum organiseert op 11 septem-
ber, Open Monumentendag, een fietstocht door de gemeente Loppersum. Het bij-
zondere eraan is dat de tocht alle dorpen van de gemeente aandoet, en wordt ge-
combineerd met Kunstmonument en Open Monumentendag. Ook bijzonder is de 
bundeling van krachten van veel verenigingen van Dorpsbelangen, maar ook van 
de verschillende historische verenigingen, monumentencommissies en de VVV in 
de gemeente. Aan de basis staat een Stedumer, Eilko Wiersema, die deze tocht 
heeft bedacht en uitgewerkt, en die dat al jaren voor de Avondfietsvierdaagse 
heeft gedaan. De belangstelling hiervoor was de laatste jaren wisselend. Een  
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goed moment om een keer iets anders te doen, in dit geval op een zaterdag een 
tocht van 65 km. Eilko heeft een klaverblad rondom Stedum uitgelegd, waarin alle 
dorpen in de gemeente Loppersum worden bezocht. Dit idee sloeg ook aan in an-
dere dorpen van de gemeente, reden om dit klaverblad ook te kunnen volgen 
vanuit andere startplaatsen, zoals Middelstum, Loppersum, Zeerijp, ’t Zandt, Gar-
relsweer en Wirdum. Ter geruststelling: de tocht kan door deze opzet ook gemak-
kelijk worden ingekort. Prestatiefietsers zijn echter ook welkom om de 65 km zo 
op deze dag snel mogelijk te fietsen, mits men rekening houdt met de andere re-
creatieve fietsers. Het motto is: ‘Iedereen in de gemeente op de been.’ 
 
De monumenten worden betrokken bij de fietsroute. Bijvoorbeeld controleposten 
in de monumentale kerken of de molens, maar ook in de Lopster en Middelstum-
mer VVV, want daar vind je natuurlijk ook veel informatie. Bij een aantal dorpen 
wordt ook rekening gehouden met kinderen, zodat ook voor hen het fietsen en het 
bezoeken van kunst en monumenten aantrekkelijk wordt gemaakt. Dit kan door 
een speelse opdracht te doen (Donjon Middelstum) of iets maken of proeven (ou-
derwets snoepgoed). Dit sluit goed aan bij het thema van de Open Monumenten-
dag: ‘De smaak van de negentiende eeuw.’ 
 
Er is samenwerking gezocht met de organisatie van Kunstmonument; die dit jaar 
in de weekenden van de maand september exposities houdt in zeecontainers 
door de gehele gemeente Loppersum. Deze plaatsen staan op de route vermeld.  
 
Vertrektijd: tussen 10 en 14 uur, vanaf de Bartholoméus Kerk van Stedum. Deel-
name kost voor volwassenen 2 euro en voor kinderen 50 cent. Daarvoor krijg je 
onderweg een consumptie.  
 
Met medewerking van Dorpsbelangen Leermens, Wirdum, Westeremden, monumentencom-
missie gemeente Loppersum, VVV Middelstum en Loppersum, de dorpshuizen van Garrels-
weer, Zeerijp, Wirdum, Zijldijk, de plaatselijke commissie Stichting Oude Groninger Kerken van 
Oosterwijtwerd en Kunstmonument. 
 
Georg Dekkinga, Karen Hemmen, Lies Oldenhof, Martin Zijlema 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen Stedum  
 
 
Uw ervaring met de WMO 
 
In 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd.  
De bedoeling van de WMO is er voor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelf-
standig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Zo onder-
steunt de wet bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers, regelt hulp bij het huis-
houden en draagt zorg voor goede informatie over de hulp en ondersteuning die 
mensen kunnen krijgen.  
 
Door de WMO wordt de gemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke on-
dersteuning van haar inwoners. 
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In de WMO is een belangrijke rol wegge-
legd voor de burgers. De bedoeling is dat 
burgers meedenken en meepraten over 
de plannen die de gemeente maakt. In de 
gemeente Loppersum is hiervoor een ad-
viesraad WMO ingesteld.  
Op dit moment is de adviesraad WMO 
bezig met het adviseren van de gemeen-
te over het beleidsplan WMO voor de 
komende vier jaar. Verder houdt de ad-

viesraad zich momenteel bezig met de totstandkoming van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG). 
 
Iedere burger die vragen heeft over de WMO of met problemen zit die te maken 
hebben met de uitvoering van de WMO kan contact opnemen met de adviesraad.  
Dit kan schriftelijk (Stationslaan 4, 9919 AB  Loppersum), per e-mail 
(coba.anninga@hetnet.nl), of telefonisch (0596-571611). U kunt ook contact op-
nemen met de leden van de adviesraad die in Stedum wonen. Dit zijn Sieta Smit 
en Margreet Wiersema. 
 
Dit najaar komt de adviesraad WMO op bezoek bij dorpsbelangen Stedum. De 
adviesraad wil dan graag stil staan bij de ervaringen binnen Stedum met de 
WMO. Graag nemen wij uw ervaring met de WMO mee in dit overleg. U kunt uw 
verhaal over de WMO voor 28 september 2010 opsturen (naar Hoofdstraat 14 of 
per e-mail naar dorpsbelangenste-
dum@hotmail.com).  
 
U kunt uw ervaring met de WMO ook per-
soonlijk komen vertellen tijdens de bijeen-
komst. De bijeenkomst vindt plaats op dins-
dag 5 oktober 2010 om 20.30 uur in het 
Hervorm Centrum. Indien u hierbij aanwezig 
wilt zijn, dan kunt u zich opgeven bij dorps-
belangen. Dit kan schriftelijk of per e-mail 
via bovenstaande adressen, of telefonisch 
(06-49749359). 
 
Lorette Verment 
Voorzitter Dorpsbelangen 
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Markt op de Bongerd 

 
Vrijdag  27 augustus is er op de Bon-
gerd de jaarlijkse markt. 
Het thema is: Vakantielandenmarkt. 
Eigenlijk zou hij in het teken staan van 
ons project Odysseus, de Griekse held 
die 20 jaar lang door de Middellandse 
Zee zwierf. Hij  beleefde allerlei avon-
turen voor hij weer thuis was en kwam 
vele wonderlijke wezens tegen. In de 
Griekse mythologie kun je er veel over 
lezen. De reuzen met één oog (cyclo-
pen) zijn daarvan een goed voorbeeld. 
We hebben er een heel leuke dvd aan 
overgehouden die ook op onze website te zien is.(www.debongerd.net)  

 
Het thema van nu 
gaat over onze ei-
gen reizen. De rei-
zen die we in de va-
kantie hebben ge-
maakt en de avontu-
ren die we daarbij 
hebben beleefd.  De 
markt wordt gehou-
den van: 17.30 tot 
19.00 uur en is be-
doeld voor het hele 
dorp. 
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Mevrouw Mulder-Voogd en de muziek 
 

Mijnheer en mevrouw Mulder wonen in 
de Kaakstraat nummer 2. Het is een 
grote woning en een bekend pand in 
ons dorp. Destijds woonde daar bakker 
Schuurman met zijn gezin. Hij had er 
zijn bakkerij en winkel. Alles is ver-
bouwd, maar via de voordeur kom je 
als het ware nog in een stukje van de 
winkel. 
 
In maart 1985 kwam de familie Mulder 
naar Stedum, Lucas Mulder, zijn vrouw 
Hilda en hun kinderen Ria en Harm. 
Inmiddels woont het echtpaar al een 
kwart eeuw met plezier in hun woning. 
Hun kinderen vestigden zich in onze 
provincie. 
 
In het leven van Hilda Mulder-Voogd 
(1948) heeft de muziek tot op de dag 

van vandaag een bijzondere plaats ingenomen. Regelmatig hoor je haar naam 
noemen, met name wanneer men het over 'Jehova Nissi' heeft, over de saxofoon, 
muziekles of koormuziek. In het gesprek dat ik met haar heb, herinnert zij mij er-
aan dat ook haar zoon Harm in de drumband van 'Jehova Nissi' heeft gezeten, 
een drumband die helaas niet meer bestaat. Echter veel mensen hebben er nog 
mooie herinneringen aan. Dochter Ria (1975) is een bijzonder goede muzikant. Zij 
is zeer muzikaal en speelt net als haar moeder saxofoon. 
 
Hilda Mulder-Voogd werd geboren in Delfzijl. Haar vader was ook muzikant en 
speelde altsaxofoon. Daarnaast was hij voor zijn muziekvereniging een verdien-
stelijk bestuurder.  
 
"Ik was negen jaar," vertelt Hilda, "toen ik op accordeonles ben gegaan. De leraar 
gaf les in 'Hotel Dik' in Delfzijl. Wij zaten in verschillende zalen, afhankelijk van in 
welke zaal er wat plaatsvond. 'Hotel Dik' stond, wanneer je het station uitliep, 
rechts op de hoek van de Landstraat." Er kregen tientallen leerlingen les. Accor-
deon was in die tijd een geweldig populair instrument. Je kunt er alles op spelen, 
tot klassieke muziek aan toe. Zij speelde zelf Bach. De leerlingen kregen cijfers, 
voor onder andere techniek. Degene die op het eind van het jaar de beste was, 
kreeg een wisselbeker. "Ik heb die beker drie jaar achterelkaar gewonnen en 
kwam elke keer met een foto in de krant." Zij opent haar plakboek en laat de kran-
tenknipsels zien. 
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"Eén maal per jaar, na de beoordeling, was er een uitvoering in 'Hotel Dik'. Dan 
werd ook de beker uitgereikt. De leraar heette mijnheer U. Leegstra."  
 
Haar vader speelde bij de 'Christelijke Muziekvereniging Delfzijls Havenkapel'. Die 
Havenkapel bestaat niet meer. Een paar keer per jaar gingen haar vader en moe-
der op de motor naar Friesland. Zij bezochten hun familie. Altijd, vaste prik, stap-
ten zij af in het dorp Visvliet en dronken daar een kop koffie in een uitspanning. 
Op een keer spraken zij daar een paar mensen en hoorden van 'Brouwers Mu-
ziekschool'. Er van uitgaande, dat je bij een andere muziekschool en bij een ande-
re docent je verder kunt ontwikkelen, werd er met 'Brouwers Muziekschool' con-
tact opgenomen. Achteraf gezien was dit een gouden zet. "Ik werd meteen ge-
vraagd, of ik wel van de balgtechniek gehoord had. In het kort betekent het, dat je  
 
de balg uittrekt of induwt op die momenten waar de muzikale zin dat toelaat, zoals 
punten en komma's in een geschreven zin. En ik wist inderdaad nog niet veel van 
deze techniek." Hilda kreeg les van Johan de With. De heer Marten Brouwer was 
al in 1963 overleden. De With was 'hoofdleraar accordeon' en gaf les aan het  
Groninger conservatorium. Zij volgde de lessen in de stad Groningen. "Eén keer 
per jaar moest ik examen doen." Haar examinator was Frans van Cappelle, een 
absolute grootheid in die jaren en bekend van de radio. Ook haar tweede examen 
volbracht zij met groot succes. Op het diploma ook nu weer een met de hand ge-
schreven tekst, lovende woorden van haar examinator Frans van Cappelle! 
Nadat het examen behaald was, ontvingen de leerlingen een getuigschrift. Hilda 
behaalde vier van die getuigschriften. Voor D werd het examen afgenomen in 
Leeuwarden. De examens A, B en C werden afgenomen in Kollum. 
 
 
"Intussen ben ik klarinet gaan spelen in 'Delfzijls Havenkapel'. In 1966 speelden 
daar vier mensen klarinet. Ik heb er wat van gezegd... Dit is zo geen harmonie! 
Dan moeten er 12 tot 16 klarinetten inzitten!" Want, zegt zij, in een 'harmonie' spe-
len de klarinetten grotendeels de melodie, die in 'Delfzijls Havenkapel' overvleu-
geld werden door het koper. En dat mag niet. Het koper bestaat uit trompetten, 
hoorns en trombones. Als reactie op haar opmerking stond de volgende dag voor-
zitter Van Dijk op de stoep. Hij bracht haar een klarinet! 
 
In diezelfde tijd studeerde Hilda aan de Pedagogische Academie. Zij had een 
keuzevak en daar viel muziek onder. Nu kreeg zij klarinetles van de bekende Frits 
Smienk, klarinettist bij het N.F.O., het Noordelijk Filharmonisch Orkest. Na twee 
maanden studeren zat zij dan in 'Delfzijls Havenkapel'. "Na een jaar speelde ik 
eerste klarinet, dan speel je de eerste partij." Na ongeveer twee jaar speelde zij 
ook solo. "Het voordeel was dat ik door de accordeon muziekkennis had opge-
daan." 
 
Hilda kwam in Slochteren voor de klas te staan en begon met klas 3 en 4. Hierna 
ging zij naar 'de Rengersborg', een school in Farmsum. Een poos later ging zij 
naar de school in Bierum. Veel later pas is zij ook nog inval-onderwijzeres ge-
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weest. Steeds bleef Hilda actief in de muziek. Zij gaf klarinetles aan huis. "Als er 
bij voorbeeld bij het IVAK geen ruimte meer was voor nieuwe leerlingen, kwamen 
zij mij vragen of ik hun les wilde geven." Net als haar vader kwam zij in het be-
stuur van 'Delfzijls Havenkapel'! 
 

"In 1975 zijn Lucas, ik en ons dochtertje Ria, die een halfjaar oud was, naar Lop-
persum gegaan. In 1976 ben ik daar in de muziek gekomen, in de fanfare 'Lop-
persum's Harmonie'. In die fanfare moest ik sopraansaxofoon spelen. Ik kende het 
instrument, omdat mijn vader altsax speelde. Bij alle saxofoons zijn de grepen ge-
lijk." 
 
Zij bleven tien jaar in Loppersum wonen, Hilda zat er samen met haar man in de 
muziek. Maar ook in 'Wilhelmina' in Bedum speelden zij met hun beiden.  
In Stedum, in maart 1985, was zoon Harm zeven jaar, Ria zat in de vierde klas. Zij 
gingen naar de Christelijke school 'De Crangeborg'. 
Bij 'Jehova Nissi' was Hilda toen de enige saxofonist. Dochter Ria speelde alt en 
ging hierna over op altsaxofoon. Nog altijd speelt Ria dit instrument. "En in 'Jeho-
va Nissi'," zegt Hilda, "heeft men inmiddels een heleboel mensen die saxofoon 
spelen." 
 
Les, is zij altijd blijven geven. Zij gaf saxofoonles, accordeonles, klarinetles en 
blokfluitles. Hilda heeft heel veel leerlingen gehad en heeft er nu nog een aantal. 
Sinds 1982 is zij koordirigent. Daarnaast was zij in Loppersum tweede dirigent en 
is zij dat bij 'Jehova Nissi' nog steeds. "Mijn eerste koor kreeg ik in 1982. Ik werd 
toen gevraagd om koordirigent te worden van het 'Ouderenkoor Wiemersklanken' 
in Loppersum." Tegenwoordig heeft Hilda Mulder drie koren en is zij lid van drie 
muziekverenigingen. Zij blaast in het 'Provinciaal Senioren Orkest'. Zowel bij dit 
orkest, als bij 'De Bazuin' in Uithuizen en 'Jehova Nissi' in Stedum bespeelt zij de 
sopraansaxofoon. 
 
Over de muziek zegt Hilda: "Muziek helpt mij overal overheen. Ik moet er niet aan 
denken om geen muziek te maken!" 
 
Eldert Ameling 
 

 

Vooraankondiging najaarsbijeenkomst 
 
Najaarsbijeenkomst Dorpsbelangen: “Wat wens jij voor Stedum?” 
Vrijdag 12 november, 20.00 uur Hervormd Centrum 
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Twee exposities van Janna 
Bathoorn 
 
Fotografe Janna Bathoorn uit Stedum 
heeft komende tijd twee exposities in 
onze provincie. Eén is reeds gestart in 
een gymzaal in Oldeberkoop, de an-
dere begint in september en is in de 
molen van Westerwijtwerd.  
 
Bij Open Stal in Oldeberkoop is de se-
rie Güler Lacht portretten te zien. Dit 
keer is de expositie vergezeld van een 
doe-het-zelf studio.  
In september zullen grote interieurfo-
to’s van een prachtige oude eenka-
merwoning in Turkije tentoongesteld 
worden in de molen van Westerwijt-
werd. Ook zal er een nieuwe foto han-
gen, gemaakt in opdracht van Kunst-
monument.  
Voor meer informatie en links:  
kijk op www.jannabathoorn.nl bij 

nieuws en klik eventueel door naar beide organisaties. 
 
 

 

C  U  R  S  U  S         

K  U  N  S  T  E  
N  M  A  K  E  R 
voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar  
 
In de cursus Kunstenmaker ga je aan de slag met o.a. verf, papier, linoleum, stof, klei, hout. Je 
gaat fantaseren en experimenteren, als het even kan ook buiten aan de slag en (samen)werken 
aan korte opdrachten.  
9 lessen op maandag om de week van 15.30-17.00 uur m.i.v. 20 september 2010; deelname:  
€ 55,- (inclusief materiaal). 
Zin om mee te doen? Geef je op bij beeldend kunstenaar en docent beeldende vorming Miriam 
Geerts Hoofdstraat 35 Stedum 551937/mimstedum@hotmail.com. 
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Dorpenzeskamp 

 
Al vele jaren wordt de (dorpen) zeskamp in de gemeente Loppersum gehouden. 
Dit jaar lag de organistatie bij Westeremden omdat dorpsvereniging Orando Wes-
teremden haar 50e verjaardag viert. Zo streden de dorpen Eenum, Leermens, 
Zijldijk, Stedum, Oosterwijtwerd, Loppersum, Zeerijp, Westeremden, ´t Zandt en 
Wirdum tegen elkaar op het sport- en ijsbaan De Wierde. Zo waren er meerde 
spellen opgebouwd. Er moest bijvoorbeeld een trekker over de eindstreek getrok-
ken worden en met een fiets een parcours afgelegd worden. Dat klinkt niet moei-
lijk, maar dat is het wel als je fiets in tegengestelde richting stuurt. Het eindspel 
bestond uit een korte hindernissenbaan. Men moest, met het hele team, om en 
om, onder een touwnet door kruipen en vervolgens over een balk met daaronder 
een grote bak water lopen. Daarna moest men nog over een gladde wand om op 
een verhoging aan de bel te luiden.  
  
Leermens heeft toegezegd om de volgende keer de organisatie in handen te ne-
men. 
  
Foto: www.stedum.com 
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Dorp in actie 
In deze rubriek worden acties in beeld gebracht die Stedum een stukje mooier, 
leuker of beter maken. Heeft u een suggestie? Mail deze dan naar dorpsbelan-
genstedum@hotmail.com. 
 
Bankjes in het bos 

Heeft u al op één van de nieuwe bank-
jes in het Steemer bos gezeten? Staats-
bosbeheer heeft ze eind juli geplaatst. 
Eentje aan het fietspad en eentje aan 
het Reinderspad bij het vennetje. Hier-
door zijn er twee nieuwe rustplekken 
ontstaan voor fietsers, wandelaars en 
vissers. Het realiseren van de bankjes is 
een gezamenlijke actie van Mathieu van 
Petten, Staatsbosbeheer en Dorpsbe-
langen.  
Op de eerste foto ziet u Mathieu van 
Petten (die drie keer per dag met zijn 

hond door het bos wandelt) en Lorette Verment (Dorpsbelangen) in mei /juni op 
de plek waar het bankje bij het ven moet komen.  
(Foto: Jan van der Laan, Staatsbosbeheer) 
 

 
Het bankje bij het ven (foto: stedum.com)  
 

Lorette Verment 
Voorzitter Dorpsbelangen 
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Glaskunst 
 

Tot en met 5 september kunt u in het 
koetshuis van Borg Ewsum in Middel-
stum nog het werk bewonderen van 20 
amateurkunstenaars. Lorette Verment, 
voorzitter van dorpsbelangen Stedum, 
is een van de deelnemers.  
Zij exposeert kunstwerken van glas. 
Openingstijden: woensdag t/m zondag 
13.00 -17.00 uur.  

  

 
Nieuwe rubriek, nieuwe bewoners 
 
In deze rubriek worden nieuwe bewoners aan het dorp voorgesteld. Soms ken je 
nieuwkomers door een oppervlakkig praatje, een foto in de krant of van Ste-
dum.com en soms ken je ze alleen maar van gezicht. 
Doormiddel van deze rubriek willen we proberen iets meer te weten te komen 
over deze mensen, hoe leven ze, wat houdt hen bezig, wat zijn hun hobby' s, en-
zovoorts. Vanaf het volgende nummer dus een nieuwe rubriek.  
 
Afie Nienhuis,dorpsbelangen 
 

 
Stichting Historie Stedum 
 
De afgelopen maanden hebben de bestuursleden van Stichting Historie Stedum 
hard gewerkt aan het opstarten van activiteiten. Dit najaar zullen de nodige activi-
teiten, zoals het opknappen van de begraafplaats, het maken van een tijdcapsule 
en het scannen van vele oude foto’s verder doorgang vinden. Ook zult u op korte 
termijn van ons nieuws kunnen verwachten rondom huisvesting. De stichting is 
bezig een passende plek in Stedum te realiseren, zodat we daar wekelijks samen 
met vrijwilligers foto’s kunnen catalogiseren, namen zoeken etc. 
 
Ondertussen is onze website http://www.historiestedum.nl in de lucht, met techni-
sche ondersteuning van stedum.com. Ook daar zal de komende maanden het no-
dige te vinden zijn, dus gaat u gerust regelmatig kijken! 
 
Hoewel we veel zaken krijgen en alles met vrijwilligers doen, kosten zaken altijd 
geld. Daarom gaan we dit najaar, naast het werven van sponsoren, ook donateurs 
werven. Als u de doelstelling van de Stichting Historie Stedum, het behouden van 
ons Stedumer erfgoed voor toekomstige generaties, onderschrijft kunt u ons steu-
nen door donateur te worden. 
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Dat kunt u doen door onderstaan formulier in te vullen en bij ons in te leveren. Al 
vanaf € 10,- kunt u ons steunen, meer mag natuurlijk ook! 
Voor nieuwe donateurs hebben we ook een klein welkomskado in petto. Dat hou-
den we nog even als verrassing. Op open monumentendag, 11 september, zult u 
in de oude brandweerkazerne een kleine presentatie van ons kunnen verwachten 
waar we ook zullen onthullen welk kado u als donateur krijgt. 
 
 
Stichting Historie Stedum 
==================================== 
K.v.K. 01166126               Bankrek. 1545.96.523 
          
Donateurskaart 
 
Ja, ik wordt donateur van  “Stichting Historie Stedum” Daarom steun ik de stich-
ting financieel voor een bedrag van €  …….,=  per jaar. (Minimaal € 10,-) Graag 
bedrag invullen 
 
naam: __________________________________ 
 
adres: ___________________________________  
 
postcode: ___________________________________ 
 
plaats:   ____________________________________ 
 
e-mail        ____________________________________ 
 
Ik machtig de “Stichting Historie Stedum” tot wederopzegging 
jaarlijks dit bedrag af te schrijven van mijn bank/girorekening. 
 
Rekeningnummer: ________________ 
 
Datum                  _________________ 
 
Handtekening 
 
 
________________ 
 
Dit formulier graag ingevuld inleveren bij één  
van een van de volgende bestuursleden: Gerard Kruidhof, Hoofdstraat 23; Jan-
jaap Aué, Bedumerweg 23; Klaas Pilon, Sien Jensemahörn 2; Jan Timmer, Lel-
lensterweg 2; Kees Vriezema, Sien Jensemahörn 8. 
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Vlaggetjes vervangen? 
 
Voor elke straat in Stedum zijn er in het verleden door Dorpsbelangen "vlaggetjes" 
aangeschaft  om het dorp een feestelijke uitstraling te bezorgen bij aktiviteiten die 
georganiseerd worden. Het afgelopen voorjaar is er geconstateerd dat deze vlag-
getjes niet meer in elke straat compleet zijn. Dorpsbelangen wil graag van de 
"straat-bewaarders" van deze vlaggetjes vernemen of er in hun straat nog vol-
doende vlaggetjes zijn om zodoende een totaalbeeld te krijgen. 
Graag uw opgave naar Wilco Witteveen, 0596 - 55 17 81 
 

 

Open Dagen Boekwerkplaats 
 

De eerste twee weekenden september houdt De Boekwerkplaats aan de Hoofd-
straat 45 traditiegetrouw weer Open Dagen, telkens van 12.00 tot 17.00 uur. De 
deuren staan open voor iedereen die eens een kijkje wil nemen in onze cursus-
ruimte. Er is werk van cursisten te zien en Wim Gremmen vertelt belangstellenden 
over zijn werk als handboekbinder.  
 

Dit keer is er tijdens de Open Dagen een bijzondere expositie ingericht met weef-
werk van Selma van Rijn-Zeilstra. Al het getoonde weefwerk heeft het thema ‘ver-
geten’.  Selma van Rijn-Zeilstra heeft een band met Stedum omdat haar dochter 
met gezin hier woont.  
 
Selma van Rijn-Zeilstra weeft al bijna twintig jaar. Vorig jaar was werk van haar te 
zien bij een landelijke expositie in de Grote Kerk van Deventer. Sinds het begin 
van 2010 weeft ze bij Maria de Werker. Vanaf januari heeft deze weefgroep het 
thema ‘vergeten’ onderzocht. Hoe kun je dit thema in weefwerk vorm geven? 
Selma  van Rijn heeft twintig werkstukken gemaakt waarin ‘vergeten’ steeds weer 
anders wordt belicht. Ze gebruikt  bijvoorbeeld de techniek van de honingraat, met 
grote, ovale openingen in de stof om het wegvallen van herinneringen weer te ge-
ven. In andere werken zitten bollingen, verdikkingen of andere bijzondere vormen. 
Selma heeft geweven met koperdraad, raffia, plastic, borduurgarens en vitrage, 
en treinkaartjes. Ook gebruikte ze onder andere unieke knopen en lint die ze vond 
in de spullen van haar moeder, die in 2008 overleed.  Fraaie kleuren en veel  af-
wisseling tussen licht en donker vallen op in het werk.  
 
Op zaterdag 11 september, wanneer het tevens Open Monumentendag is, een 
dorpenfietstocht plaatsvindt en Kunstmonument zijn eerste weekend beleeft, 
wordt er ook gevliegerd tegenover de Boekwerkplaats. Tijdens de Open Dagen is 
ook het boekje de N8W8 te verkrijgen, met daarin de prachtige foto van de Ste-
dumer N8W8 en portretten van alle kinderen die hebben meegewerkt. Tevens is 
er een nieuwe zending boekjes en fotolijstjes uit Noord-India, gemaakt door Tibe-
taanse vluchtelingen in Noord-India. Kortom, de Boekwerkplaats is dus in alle op-
zichten een bezoekje waard tijdens de Open Dagen van 2010! 
 
Wim Gremmen & Susanna Lemstra 
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De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
 
Kort verslag van de bijeenkomst op 20 augustus 2010 van de Eerste Groninger 
Voorlees- en Vertelsalon in Stedum. Er waren 29 bezoekers + 1 kind + 2 honden. 
13 personen traden op 
  
Eldert Ameling verzorgde de presentatie Poëzie: Rik Andreae, Iris Bouman - 
Hoogerdijk, Francien Braaksma (Piet Paaltjens), Tiny Veldhuis (Gronings), René 
Wubbolts. Proza: Hubert Klaver. Vertellen: Rachel, Engbert de Leeuw, Janke 
Sinnema, Roelof Stoter 
Zang: Kale Bas, Gronings en ook Engels samen met zangeres Marja Borggreve . 
  
Uit de Mededelingen:  
-  Nico Herwig gaat regelmatig optreden voor de radio en is daarvoor op zoek 
naar verhalen uit de eigen omgeving. 
-  29 augustus vertellen 4 personen in 4 huiskamers in Kantens een verhaal. 
- 11 en 12 september is er op Open Monumentendag in de gemeente Loppersum 
veel te doen. 
-  Ook begint in deze gemeente dan de manifestatie  Kunstmonument, die door-
gaat in de weekenden, t/m 2 en 3 oktober. 
-  In Den Haag worden het hele jaar door Louis Couperus wandelingen georgani-
seerd. 
-  25/26 september is in Den Haag Verhaal halen een proza en columnistenfesti-
val: 50 personen dragen 5 x per dag voor uit eigen werk in 50 Haagse woonka-
mers. 
 
De komende bijeenkomst van de 
Eerste Groninger Voorlees- en 
Vertelsalon (de 21e jaargang), 
wordt gehouden op vrijdag 19 
november in 't Oude Raedthuys, 
aanvang 20.30 uur. Toegang 
gratis 
  
Inlichtingen: Eldert Ameling 55 
16 08 of F.T. Braaksma 
braeckxma@hetnet.nl. 
 
 
 

Foto: Mieke Braaksma (Het Huis met de Pila-
ren in Bergen, waar dichter A.Roland Holst 
graag een borreltje dronk) 
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Open oefenavond Schuttersvereniging Stedum 
 
De Schuttersvereniging  wil een ieder die interesse heeft in de schietsport uitnodi-
gen voor deze oefenavond. Men kan deze avond schieten op de banen van 10 
meter met geweer en eventueel een kaartje proberen met het pistool. Iedereen is 
welkom 16 september aan de Hoofdstraat in het Café het Oude Raedhuys. Aan-
vang 20.00 uur. 
De leden van de schuttersclub worden ook deze avond verwacht daar op 23 sep-
tember de competitie begint. 
 
Schuttersvereniging Stedum 
 
 
Sportdorp Stedum  
 
Wat  zouden we voor sportdorp zijn als er niet af en toe iets nieuws georganiseerd 
zou worden?  Al dit voorjaar hebben we er in de Stedumer een lichte vooraankon-
diging van gedaan, en nu wordt het tijd voor echte aktie.  
 
Speedminton op zaterdag 28 augustus, op de ijsbaan 
Om er echt een beeld van te krijgen is het wel aardig eens op Youtube te kijken. 
Zoek op Speedminton en bovenaan vind je een promotiefilmpje waar meteen dui-
delijk wordt hoe het gespeeld wordt. Twee vakken op de grond uitgezet met lint, 
daartussen een stukje niemandsland, geen net.  Je speelt met een squash racket 
en zware pluimpjes, die veel meer rechtdoor gaan dan de traditionele badminton  
pluimpjes, en daardoor ook een stuk minder windgevoelig zijn. Daarmee lijkt het 
op tennis zonder de bal te laten stuiten, en zonder dat soms toch best hinderlijke 
net! Het is een vrolijke en snelle sport die op elke willekeurige ondergrond ge-
speeld kan worden: gras, zand, sneeuw… en deze dag onze ijsbaan.  Ook de 
blacklights in de sporthal zouden  nog weer eens dienst kunnen doen, er bestaan 
ook speciale blacklightsets, dus wie weet? 
 
’s Ochtends is er een clinic (gegeven door Dick Breeuwer van Badminton Neder-
land),  verdeeld over twee groepen: van 10.00 tot 11.00 uur, en van 11.00 tot 
12.00 uur. ’s Middags is er nog de mogelijkheid te spelen zonder begeleiding.  Er 
is plek tot wel 20 personen per groep, dus zonder opgave vooraf  kan er vast 
meegedaan worden. Toch zou het fijn zijn alvast wat namen van deelnemers te 
noteren! 
De clinic is bedoeld voor Stedumers, volwassenen en jongeren tot en met middel-
bare schooljeugd.  (12+ dus) 
Locatie: ijsbaan. Opgave bij janneke@lighthunter.com of Trix Leegte 551592    
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Cardiotennis vanaf 8 september, op de tennisbaan 
Het klinkt misschien als een revalidatiesport, maar dat is het zeker niet. Het is een 
echte conditietraining, op muziek. Geschikt voor iedereen  van 12 tot… 70?  Er is 
geen minimale fitheid vereist, iedereen kan meedoen en iedereen zal er van voor-
uit gaan!  
 
Het is een kennismakingscursus van vijf lessen van een uur. Als er genoeg be-
langstelling is kunnen we er volgend jaar een volledige cursus van maken.  
De cursus wordt gegeven door Eisse-Reint Dallinga, die o.a. in collega sportdorp 
Blijham ook al een cursus gaf waar veel mensen enthousiast van zijn geworden. 
Het kost maar 10 euro voor vijf lessen, dus om de prijs hoef je je conditie niet te 
laten wat ie is! 
 
Vanaf 8 september op de woensdagavond van half 7 tot half 8 op de tennisbaan. 
Opgave z.s.m. bij janneke@lighthunter.com of Trix Leegte 551592, er is plaats 
voor 10 deelnemers. 
 
 
Stemer WielrenTocht 2010 

 
Op zondag 26 september 2010 wordt de Stemer WielrenTocht voor de tweede 
keer georganiseerd. Vorig jaar haalden al 17 Steemers hun ‘racefiets’ uit de 
schuur en deden mee aan deze onvervalste klassieker van 50 of 100 km rondom 
Steem. Het vertrek is om 13.00 uur vanaf het Haventerrein. 
 
Het parkoers kent twee ‘rondjes’. De eerste van 50 km gaat via Westeremden 
richting Uithuizen en via Baflo en Westerwijtwerd weer terug naar Steem. Het 
tweede rondje van 50 km gaat via Lellens richting Schildwolde en via het Schild-
meer en Garrelsweer gaat het weer richting Stemer Toren.  
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Na het 1e rondje is er een korte pauze om even bij te tanken en bestaat de moge-
lijkheid om de fiets aan de kant te zetten. Niet iedereen is immers dusdanig in 
conditie dat 100 km nog leuk is. De eerste 50 km zal het tempo gemiddeld rond 
de 27,5 km per uur liggen. Er wordt samen in één groep gefietst. Tijdens het 
tweede rondje van  50 km zal het tempo iets hoger liggen, maar ook hier geldt het 
motto “samen uit, samen thuis”.  Verder is het dragen van een helm verplicht! 
Doe mee en geef je op! 
 
Voor meer informatie en opgave (graag voor 20 september) kunt je terecht bij: 
Jan Krottje, j.krottje@hetnet.nl 0596-55 14 82 of 06-13 28 79 98 
Arend Koenes a.koenes@hetnet.nl 0596-55 08 70 of 06-21 52 27 66 
Na opgave ontvangen de deelnemers meer detailinformatie over de Stemer Wiel-
rentocht. 
 
 
Hengelclub “Ons Genoegen” 
 

Het is misschien ten overvloede, maar het bestuur van Hengelclub “Ons Genoe-
gen” wijst u er nogmaals op, dat wanneer u gaat vissen, u een geldige vispas in 
uw bezit moet hebben! In ons dorp  is deze vispas verkrijgbaar bij onze hengel-
club: bij de heer J. J. C. Kalisvaart, Hoofdstraat, 14, en bij de heer T. J. Burgstra, 
Hilmaarweg 6. 
 

Daarnaast willen wij u er nogmaals op wijzen dat de aal, ook paling genoemd, al 
een tijdlang niet meer mee mag worden genomen. In de stukjes van onze visclub 
in De Stedumer, is hier al meerdere keren op geattendeerd. Mocht u toch een aal 
aan de haak krijgen, dan bent u verplicht deze weer in het viswater terug te zet-
ten! Gebruik als dat nodig is een haakontsteker waardoor het onthaken makkelij-
ker gaat. 
Verder wijst het bestuur u erop dat u geen zwerfvuil bij het water moet achterla-
ten! De afgelopen weken werd er op meerdere plekken langs het Stedumermaar 
rommel aangetroffen. Enkele mensen zijn daar inmiddels op aangesproken en de 
rommel is, terwijl ik dit schrijf op 27 juli, door meerdere mensen opgeruimd. 
 

Ook wanneer u maar een paar dagen per jaar vist heeft u een vispas nodig!  
De minimale boete die gegeven wordt voor het vissen zonder vispas bedraagt 60 
Euro. Dit bedrag kan oplopen tot 120 Euro in het geval wanneer de overtreder een 
grote mond opzet tegen de opsporingsgerechtigde! Ook in het Stedumermaar 
kunt u controle verwachten. Eerder gingen hier meerdere mensen op de bon! Laat 
het niet zo ver komen! 
 

Op woensdag 26 mei werd de tweede viswedstrijd van de zomeravondcompetitie 
gehouden. Er werd gevist in het Rasquerdermaar bij de brug over het Warfumer-
maar. Er deden vier wedstrijdvissers aan mee. 
De uitslag: 1e Wim Boxem: 3 stuks, 1200 gram, 27 punten. 2e Bernhard Hofman: 4, 360, 11,2. 
3e Johan de Jonge: 2, 260, 7,2. 4e Jan Jaap Kalisvaart: 1, 90, 2,8. 
 
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) 
 
 
 
28 augustus   Speedminton vanaf 10 uur op de ijsbaan  
 
1-4 september  Diverse activiteiten waaronder kermis, karaoke en braderie 
 
8 september   Cardiotennis van half 7 tot half 8. 
 
11 september   Iedereen op de been; fietstocht 
 
16 september  Oefenavond Schuttersvereniging Stedum 
 
26 september  Stemer WielrenTocht 
 
27 september     Passage: Ds. G. Roest, Stedum. Onderwerp: de rol van de 

kerk in de samenleving. 
 
29 september   Reanimatiecursus 
 
5 oktober    WMO-bijeenkomst 
   
25 oktober          Passage: Orgaan transplantatie Nu        
 
12 november Najaarsbijeenkomst Dorpsbelangen: “Wat wens jij voor 

Stedum?” om 20.00 uur in Hervormd Centrum 
 
19 november  Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon  
 
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 september. Kopij inleveren 
bij de redactie voor woensdag 15 september. 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 
 

 

 


