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Betrokken 
 
Wat een bijzonder gevoel was dat. Zo'n tien minuten voor aanvang van het to-
neelstuk “Zomer in Zeeland”, stroomde er allemaal publiek richting hoofdstraat 47. 
Samen uit, in je eigen dorp. Geweldig gevoel en een geweldige voorstelling. En 
dan weer terug over het donkere weggetje, aangenaam verlicht met tientallen 
kaarsjes. Prachtig. 
Daarentegen was de voorjaarsvergadering van Dorpsbelangen bepaald niet druk 
bezocht. Verkeerd moment wellicht. Toch kan ik me niet herinneren, dat het eer-
der is gebeurd, dat werkelijk iedereen in de zaal een vraag voor de rondvraag 
had. Dus men was zeker betrokken. Ik zal u in volgende Stedumer verslag doen 
van een aantal zaken, en wellicht zijn een aantal vragen dan ook onderzocht. 
 
Bardo Heeling  
voorzitter Dorpsbelangen Stedum. 

 

 

Deadline Stedumer 
 
Een flink aantal artikelen is deze keer na de officiele deadline ingeleverd. Het is 
jammer als stukjes om die reden er niet inkomen. Alles wat na de 
‘deadlinewoensdag’ binnenkomt loopt namelijk het risico niet geplaatst te worden.  
 
Wanneer is de deadline? 
Achterop elke Stedumer staat wanneer de volgende Stedumer uitkomt. De 
Stedumer verschijnt elke vierde vrijdag van de maand. Kopij moet anderhalve 
week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit in januari en juli. Artikelen in ‘platte 
tekst’ aanleveren, dus geen eigen opmaak (tabs, tabelletjes, extra spaties e.d.). 
De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 27 juni. Kopij inleveren 
bij de redactie voor woensdag 18 juni.  
 

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. 
Zo krijg je door de jaren heen een beeld van het gezicht van Stedum.  
Stuur vooral foto’s die hiervoor in aanmerking kunnen komen naar de redactie. De 
leukste wordt geplaatst. 
 
Op de foto staat dit keer Jan Veenkamp. De bekende Stedumer is op 1 mei 80 
jaar geworden. Hij is bijna dagelijks een aantal uren aanwezig in de garage achter 
het café, waar hij papier en karton in dozen verpakt en deze opstapelt. Verderop 
in deze Stedumer een uitgebreid portret.  
(foto: Janna Bathoorn 
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Mariaklok luidt weer over Stedum 
 

Na jaren van afwezigheid luidt de  
Mariaklok eindelijk weer over Stedum! 
Onder toeziend oog van leden van de Her-
vormde gemeente, vrienden van de Sint 
Bartholomeuskerk, DeciBEL certificaat-
houders en andere belangstellenden heeft 
burgermeester Rodenboog samen met 
kerkrentmeester  
Sevenhuijsen de Mariaklok opnieuw laten 
luiden. De oudst gedateerde kerkklok van 
de provincie Groningen hangt na 4 jaar 
weer op de plaats waar zij hoort te hangen: 
in de prachtige toren van de Sint 
Bartholomeuskerk. 
 
De meer dan 700 jaar (!) oude klok is op een aantal punten gerestaureerd in 
Duitsland. Onder andere zijn er voor de ophanging 2 nieuwe kroonarmen aange-
last, is de klepel vervangen en zijn de ingeslagen klepelslagplaatsen weer op dik-
te gebracht. Ook is de oorspronkelijke luidconstructie met een vliegende kle-

pel.(tijdens het luiden van de klok aan een rechte luidas treft 
de klepel de klok als zij haar hoogste opluidhoek heeft be-
reikt en wil omkeren.) hersteld en is er een nieuwe Bilinga 
hardhouten rechte luidas met het noodzakelijke ijzerwerk in 
de toren aangebracht zodat de klok weer op de 
oorspronkelijke wijze kon worden opgehangen en geluidt. 
De Mariaklok is ouder dan de huidige toren en de gieter van 
de klok is onbekend. Op de klok staat een opschrift waarvan 
de juiste betekenis nog steeds niet precies geduid is: 
+ ANNO.DNI .M CCC .TEPE. INVENTIONIS. SCE .CRUCIS 
.FUSA .SUM / XPC.NOBISCUM. ETATE. Aan de voor en 
achterzijde staat een fors Maria monogram waarop een 
kruis voorkomt, waar de klok haar naam aan te danken 
heeft. De gietdatum staat in een tekstband op de klok (het is 
een opschrift en geen inscriptie): Anno Domini 1300. En met 
een onderdoorsnede van 106,5 centimeter en gewicht 
van 890 kilo is het voor haar formaat een zware klok. 

  
Met slappe benen en trillende knieën hebben we de oude klok prachtig kunnen 
bewonderen op hoge, maar prachtige plek waar zij thuis hoort: boven in de klok-
kenstoel. Een prachtig gezicht.  

 Jan-jaap Aué 
 

Met dank aan Janna Bathoorn voor de foto’s en Jan Kuipers, de restauratie adviseur, voor achtergrondinformatie. 
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Weekkaarten Feestweek en ballonvaart 
 
Heeft u nog geen weekkaart voor de o - zo - gezellige feestweek en wilt u er toch 
graag een hebben ? Stuur een mail naar Bert Hermelink: 
bert@feestweekstedum.nl  
Tot aan het begin van de feestweek kunnen we u helpen met kaarten ! 
  

 
 
 

 

Van het bestuur van Dorpsbelangen Stedum 
 
De oprichting van de Stichting ‘Vrienden van de Bartholomeüskerk’ gaat niet door. 
Het Bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Stedum betreurt dit zeer. Er lijkt 
een kans verloren te zijn gegaan, de Bartholomeüskerk en de dorpsgemeenschap 
dichter bij elkaar te brengen.  
Op 2 april 2008 stuurde het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde 
Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post een brief aan de vrienden van 
de Bartholomeüskerk’, die geïnteresseerd waren in de oprichting van een stich-
ting, met een toelichting waarom de stichting niet door gaat. Het lijkt ons goed dat 
de andere inwoners van Stedum hier kennis van nemen. Met toestemming van de 
Kerkrentmeesters volgt hieronder het relevante deel van de brief. 
 
“Geachte vrienden van de Bartholomeüskerk, 
Al lang hoorde u niets van onze zijde. Daarvoor onze excuses. 
Het uitblijven van een bericht werd voor een deel veroorzaakt door gegronde twij-
fel over de vraag hoe de groep ‘Vrienden van de Bartholomeüskerk’ officieel en 
dus juridisch gestalte diende te krijgen. Bij de eerste plannen voor de vrienden-
groep bestond er de gerede verwachting dat de Bartholomeüskerk binnen afzien-
bare tijd gerestaureerd zou worden. De eerste fase was namelijk al uitgevoerd (te 
weten het verbeteren van de trappen in de toren en op de gewelven, alsmede het 
opknappen van het dak van de consistorie) en een tweede fase was ons in het 
vooruitzicht gesteld. Echter, het toenmalige kabinet achtte het verstandig om de 
beperkte financiële middelen van de rijksoverheid te herverdelen, ten nadele van 
alle restauratieplannen, dus ook die van ons. De overheid verklaarde het grootste 
gedeelte van kerken en andere monumenten voor gerestaureerd en schakelde 
over op het 10-jaren onderhoudsplan (waarover straks meer). Er komt dus geen 
restauratie van de kerk, waaraan een vriendenkring zijn steun kan geven. Hier 
kwam bij dat de landelijke kerk, mede ingegeven door perikelen rond SoW waarbij 
Hervormde gemeenten geld probeerden weg te sluizen voordat de fusie rond was, 
strengere regels heeft gesteld voor het oprichten van een stichting. 
 
Een en ander overwegend, trok het college van kerkrentmeesters de conclusie 
dat het in ons geval geen meerwaarde biedt om tijd en geld te stoppen in een offi-
ciële stichting. Vergaderen doen we immers zo ook al wel genoeg. Wel vinden we 
het een goede gedachte om vrienden te betrekken bij het monument. Uw belang-
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stelling voor ons gebouw en uw bijdrage daaraan stellen we ten zeerste op prijs. 
Daarom is het onze intentie om door te gaan met de ‘Vrienden van de Bartholo-
meüskerk’. Wij stellen u voor, en hierover vernemen wij graag uw reactie, dat u 
donateur blijft van het restauratie- en/of onderhoudsfonds van de kerk, en dat u 
van onze kant eens per jaar een informatiebrief krijgt over de voortgang van het 
onderhoudsplan. Deze informatiebrief zal dan ook een uitnodiging bevatten voor 
een bijeenkomst in de kerk, waarbij u met eigen ogen de verrichte onderhouds-
werkzaamheden kunt bewonderen, en vragen kunt stellen over de staat en de 
plannen met betrekking tot het onderhoud van het gebouw. 
In de afgelopen periode hebben we niet stil gezeten. Het belangrijkste dat er te 
melden valt over het kerkgebouw is dat we inderdaad deelnemen aan het 10-jarig 
onderhoudsplan. Financieel betekent dit dat we jaarlijks ongeveer €7.000 reserve-
ren voor onderhoud aan de kerk, en dat een gelijk deel door de overheid wordt 
bijgedragen. 
 
In de tussentijd worden er uiteraard ook onderhoudsklussen uitgevoerd aan de 
kerk. Zo zijn in 2007 in de consistorie de muren grondig opgeknapt: er zijn scheu-
ren gedicht en ook is alles geschilderd. In het kerkgebouw zijn de oude kokosmat-
ten vervangen door vloerbedekking, zodat er minder gevaar is om te struikelen. 
Bovendien zijn er voor de banken in het schip van de kerk kussens gemaakt. 
(…) 
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
Graag vernemen we uw reactie met betrekking op de vraag of u betrokken wilt 
blijven bij het kerkgebouw. Doormiddel van de antwoordstrook onder aan deze 
pagina kunt u dit aangeven. 
Hartelijke groet, 
Namens de kerkrentmeesters, 
 
J. Rijskamp” 
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Terugblik van de Oranjevereniging 

 
Beste Stedumers, wat gaat de tijd toch snel. Weken is er voorbereid, nagedacht, 
hard gewerkt en nu is alles alweer voorbij. Zowel 30 april, de toneeluitvoeringen, 
als de 4-mei herdenking was succesvol te noemen. Bij alles hebben we goed 
weer gehad en was de publieke belangstelling geweldig. Het begon al met de 
traktaties op de basisscholen en de peuterspeelzaal waar alle kinderen een pet 
hebben gekregen waarop “OET STEEM” staat, en ranja en snoep. Al vroeg gin-
gen ondergetekende en Coby Nienhuis met veel kabaal door het dorp met een 
versierde bolderkar om de kinderen te verrassen. Ja, je viert maar een keer je  
60-jarig jubileum. 30 april begon al fantastisch met de aubade, traditiegetrouw met 
Jehova Nissi en de oranjeborrel. Voor de kinderen de Vossenjacht met prachtig 
uitgedoste mensen in het dorp. Ze kregen een ijsje als beloning voor hun tocht. 
Aansluitend de lunch met “broene bonen mit spek” en poffertjes die in korte tijd 
waren uitverkocht, evenals de soep en de gehaktschijven. In de middag werd er 
tijdens de Oranjegames hard tegen hard gestreden. Met vreemde spelletjes als 
bigbaglopen en touwvlechten werd het publiek goed vermaakt. Ook hier bleven 
mensen lang vanwege het mooie weer. Een nare bijkomstigheid is dat een 6 me-
ter lange paal die bedoeld was voor het touw vlechten, gestolen is of ongevraagd 
geleend, maar niet terug gebracht. Net als vorig jaar de bloempotten en de bloem-
standaard na de dodenherdenking. U kunt als u weet waar alles gebleven is, con-
tact op nemen met Kees Vriezema. 
 
“Zomer in Zeeland” 
Dan de avond. Lang is er door de toneelvereniging ONA gewerkt aan het toneel-
stuk “Zomer in Zeeland” en dit is op een geweldig groot en spectaculaire manier 
tot uitvoering gebracht tot twee keer toe. Binnen twee weken waren alle 200 kaar-
ten voor de eerste voorstelling uitverkocht en werd er dus een tweede avond ge-
pland op 9 mei. Daar waren 180 mensen. Dat het een groot succes is geweest is 
nog steeds te horen aan de vele reacties. Al die mensen die hier bij betrokken zijn 
geweest en het sponsorgeld van: De Reinderstichting, Dorpsbelangen en de Ra-
bobank, geweldig. 
U hebt vast de vele verhalen gehoord over de eventuele komst van camping “De 
Tuinkabouter”en vast ook zelf even gedacht waar dat dan zou komen in het dorp. 
De spelers hebben hun best gedaan om dit verhaal tot uiting te brengen met ech-
te aanwijsbordjes door het dorp en in samenwerking met de jarige Oranjevereni-
ging een gezellige feestavond gemaakt. De schuur van de familie Bijen was om-
getoverd tot theater, met een tribune, kantine en camping. Het zag er mede door 
het decor van Elisabeth Renkema en het licht en geluid door Jan-Waling Huisman 
perfect en professioneel uit. Ook de regie van Johan Brokken heeft de spelers 
goed gedaan en ze hebben alles uit de kast gehaald. De camping werd op de eer-
ste avond officieel geopend door onze oud-burgemeester de heer Mellema en de 
tweede avond door onze huidige burgemeester de heer A. Rodenboog. De laatste 
gaf zelfs een hengel cadeau aan de camping. Een gezellige avond met Tombola 
en muziek maakte de feestvreugde compleet. Er zijn zelfs mensen van buiten Ste-
dum geweest die gevraagd hebben naar een plekje op de camping met de mooie 
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de mooie dagen in de afgelopen weken. In Stedum zal men zich waarschijnlijk 
nog lang af vragen of er niet echt een camping moet komen. 
  
Bij dezen bedankt: aan de sjouwers en de bouwers, van schroevendraaiers tot 
ververs, aan kokers en tappers, aan spelers en genieters, aan gevers en nemers, 
aan drinkers en happers, aan zieners en doeners, aan lopers en kopers, zonder 
verder iemand te kort te doen.  
Bedankt namens het Oranjebestuur,  
 
Tineke Bruggeman 
 

 

In memoriam Michael Reynolds 
 
26 april 2008 overleed de Engelse kunstschilder Michael Reynolds op 74-jarige 
leeftijd in Groningen. Zo'n 8 jaar gelden besloot hij om 's winters in Italië, Perugia, 
te gaan wonen en 's zomers in Groningen. Zijn zaakwaarnemer woonde in Wes-
teremden en hij verbleef daar vaak. 
Hij was lid van The Royal Academy en van The Royal Society of Portrait Painters. 
  
In 2004 had hij een tentoonstelling in het Museum Stad Appingedam. De catalo-
gus is daar nog te koop voor 7 Euro. Ansichtkaarten voor 0,80 of 1,50. In de cata-
logus en op de kaarten vind je prachtige reproducties van schilderijen van land-
schappen met Stedum als onderwerp: ik herinner mij zelf vooral die vanuit Wes-
teremden en de omgeving van de Lopsterweg. 
  
Vorig jaar had hij nog een expositie in de kerk van Huizinge en tot maart van dit 
jaar was er werk van hem te zien op een expositie in Eenrum. 
  
Francien Braaksma 
 
 

 
Parcours Stemer Omloop autovrij 
 
De organisatie van de Stemer Omloop willen de inwoners van Stedum vragen om 
de auto van het parcour weg te zetten tijdens de Stemer omloop op zaterdag 31 
mei vanaf 15.00 uur tot 18.30, zodat de lopers vrijbaan hebben. De route die ge-
lopen wordt: start op haventerrein, Molenstraat, Hoofdstraat, Lopsterweg, Sien-
jensemahorn, Borgweg, Borglanden, Hilmaarweg, Lopsterweg. Kleipad, Bedu-
merweg, Reinderspad, haven finish.Mocht u familie of mensen hebben die Ste-
dum willen bezoeken informeer hun dan tijdig dat tussen 16.45 en 18.15 het dorp 
afgesloten is voor het verkeer. Wij als organisatie hopen op uw medewerking om 
de 7e Stemer Omloop weer tot een succes te maken. 
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Jan Veenkamp 80 jaar 
 
Op 1 mei jongstleden is de bekende Stedumer Jan 
Veenkamp 80 jaar geworden! U kent hem wel, de 
man die zo’n veertig jaar voor de OBS De Bongerd 
het oud papier heeft ingenomen en op dit moment 
nog steeds doet. Jan Veenkamp, die papier en 
karton in dozen verpakt en die dozen opstapelt, al-
lemaal in afwachting van de container. Elke dag is 
hij wel een aantal uren aanwezig in de garage ach-
ter het café. En daarvoor was hij dat in het hok in de 
voormalige school aan het Klokkenpad.  
 
Tachtig jaar! Wij praten met Jan over het oud papier, 
zijn persoonlijke herinneringen en zijn overwonnen 
tegenslagen. Want tegenslagen heeft hij gekend. Zo 
leverde een verschrikkelijke val hem destijds een 
plastic knieschijf op. Met grote inspanning leerde hij 
weer lopen! En of het al niet genoeg was, raakte 

Veenkamp enkele jaren geleden ook totaal verlamd. Hij belandde in Zuidhorn in 
het Verpleeghuis Het Zonnehuis. Door zijn ijzersterke wilskracht kwam hij weer op 
de been. Liep Veenkamp eerst nog achter de rollator, nu fietst hij weer vele kilo-
meters per dag. Want hij is een doorzetter. Jarenlang heeft Jan gevoetbald. Er 
bestaat een boekje, over de Stedumer voetbalclub, vol met foto’s van weleer. Bij 
het bekijken van het boekje, een jaar of wat geleden, viel mij op dat onze oud-
papier-man op bijna elke historische foto te vinden is. Veenkamp heeft zeker tot 
zijn vijftigste jaar gevoetbald en was jeugdleider, grensrechter en zat in de elftal-
commissie. 
 
Ik vraag hem naar zijn herinneringen aan de oorlog 40-45. Hij vertelt van de 
Zeeuwse evacuees die in Stedum zaten. Met paard en wagen haalde Veenkamp 
elke dag, halverwege Bedum, het eten voor hen op. Deze mensen verbleven o.a. 
in de Christelijke Basisschool De Crangeborg. Ook werd Veenkamp te werk ge-
steld in onder andere Appingedam en moest hij schuttersputjes graven. Vier da-
gen na Jan Veenkamp zijn zeventiende verjaardag capituleerden de Duitse strijd-
krachten in Nederland. 
Tot zijn 65e heeft Veenkamp gewerkt en verrichtte hij meestal zware lichamelijke 
arbeid, op de schop, zowel in de landbouw als in de bouw. Bij Evenhuis, een we-
genbouw en rioolbedrijf, zaten zij bij het Noorderstation 17 meter diep in de grond, 
vertelt Veenkamp. 
 
Al voor zijn pensioen hielp hij wijlen Tjaard Kloosterboer, de eerste oud-papier-
man van De Bongerd. Zaterdagmorgen om acht uur ging het hok aan het Klok-
kenpad open en om tien uur weer dicht. Door de zwakke gezondheid van Kloos-
terboer nam Veenkamp het werk van hem over. Met de kar werden wekelijks heel 
wat vrachtjes papier opgehaald. 
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Laten wij nog even een stap teruggaan naar Jan Veenkamp zijn jeugd: een stap 
terug van het oud papier van deze tijd, naar de papieren rozen en slingers van 
toen. Met veel plezier vertelt Jan over zijn grootmoeder Jantje Frankruijter. Zij had 
haar vensterbanken vol met bloemen en kamerplanten staan, soms twee rijen 
breed. Op de kast praalde een prachtig uitgezaagd tortelduifhok in de vorm van 
een boerderijtje. 
Grootmoeder maakte papieren rozen en slingers, het ene was nog mooier dan het 
andere. Die werden gebruikt bij feesten, zoals bijvoorbeeld op Koninginnedag en 
bij de andere feesten uit die tijd, die te maken hadden met het koninklijk huis. Kin-
deren liepen dan met boogjes vol papieren rozen en slingers door het dorp. Het 
muziekkorps liep voorop. 
Het zijn dierbare herinneringen van een man waar Stedum het mee getroffen 
heeft, Jan Veenkamp 80 jaar! 
 
Eldert Ameling  
 

 

Avondfietsvierdaagse op 24, 25, 26 en 27 juni  
 
Lange avonden, mooi weer. Wat is er leuker om een fietstochtje in onze mooie 
omgeving te maken? Of u nu een klein rondje wil fietsen (15 km) of een langer 
rondje (30 km), u komt op plekken waar u nog niet eerder bent geweest. 
Bij de organisatie van de avondfietsvierdaagse zijn twee principes van belang: Het 
eerste is vrijheid. U kiest per avond de afstand en hoeft ook niet elke avond mee 
te doen. Het tweede principe is een goede verzorging. Eén van de vier avonden is 
er een stop in een café, waar u wordt getrakteerd. De andere avonden is er on-
derweg koffie en koek en voor de kinderen ranja of een ijsje.  
De laatste avond wordt u ter afsluiting in ’t Oude Raedthuys ontvangen met een 
drankje en sportieve hapjes.  
Inschrijven kan vooraf bij Anneke Wiersema, 55 18 02, of op de avond zelf vanaf 
18:15 in café ’t Oude Raedthuys. U ontvangt dan een stempelkaart, routebeschrij-
ving en een kaartje van de route. Vertrek is tussen 18:30 en 19:15 uur. Bij terug-
komst in Stedum graag ook weer afmelden in het café. 
 
Kosten inclusief meerdere consumpties: 
Volwassenen: vier avonden  € 7,00; per avond € 2,00 
kinderen t/m 14 jaar: vier avonden € 1,50; per avond € 0,50 
 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
Muziekfeestje Jehova Nissi en The Sisters 
 
Bijgewoond door een goed opgekomen en enthousiast publiek vierden Jehova 
Nissi en The Sisters zaterdagavond een muzikaal feestje in de Gereformeerde 
kerk van Stedum. Er werd een gevarieerd programma ten gehore gebracht, met 
de elementen warmte en bezieling als grondtonen.  
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De start van het concert was vooral veelbelovend. De allerjongste muziekkanten 
maakten hun debuut voor publiek met de solo in het stuk Rainbow Rock. Applaus 
voor de muzikale hoop van Jehova Nissi. 
Fanfare Jehova Nissi speelde daarna een aantal muziekstukken met folkloristi-
sche inslag uit de landstreken Schotland, Engeland, Ierland, Litouwen en Limburg. 
Toegankelijke muziek met rijke en subtiele kleuren, soms met veel vaart ge-
speeld.  
 
Rond de pauze traden The Sisters op. Een stel jonge meiden nog, maar eenmaal 
zingend vol overtuiging en met mooie stemmen. Zij zongen bekende liederen met 
een boodschap, zoals  “Lean on me” en “ O happy day”.Het laatste lied van The 
Sisters, ondersteund door Jehova Nissi.was het bekende “Hine, Hine”, een Maori 
slaapliedje voor volwassenen, troost brengend bij leed en tegenslag. 
 
Het laatste gedeelte van het concert was weer voor de fanfare van Jehova Nissi, 
met als slotstuk en uitsmijter een medley van de Beatles. Warmte en bezieling. 
“All you need is love”. Alles bij elkaar een prima muzikale avond, die onder leiding 
stond van dirigent Henk Smit. 
 

 

Bedankt (1)  
 
Ook namens Hommo wil ik graag u allen bedanken voor de vele felicitaties, bloe-
men, boekenbonnen, VVV-bonnenen de vele lieve woorden die ik mocht ontvan-
gen bij mijn Koninklijke onderscheiding. 
 
Sieta Smit-Wiersema 
 

 

Opbrengst collecte hartstichting 
 
De huis aan huis collecte van de hartstichting is gehouden van 13 t/m 19 april 
2008. Dit is alweer meer dan een maand geleden, maar toch wil ik alsnog ieder-
een bedanken voor alle hulp, zowel de collectanten als de gevers en geefsters. 
De opbrengst in ons dorp was € 535,70. 
Nogmaals hartelijk dank, namens de hartstichting.
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4-mei herdenking Stedum  

 
Aan de dodenherdenking hebben ook dit jaar weer veel belangstellenden mee 
gedaan. Fijn om te zien en dat men het belangrijk vind om hier aan op welke ma-
nier dan ook bij stil te staan, hieronder volgt een korte samenvatting van de 
avond. 
 
We zijn samengekomen in de Ned. Hervormde kerk, sinds een paar jaar doen we 
dat, omdat het een mooie plek is centraal in het dorp en van daaruit lopen we on-
der begeleiding van Jehova Nissi gezamenlijk naar de begraafplaats waar de 
kranslegging volgt, nadat er twee minuten stilte in acht is genomen. Deze keer 
was Dhr.Janssens uit Westeremden aanwezig namens de gemeente Loppersum 
en hij heeft in de kerk enkele woorden gesproken, ook nu hebben kinderen van 
allerlei leeftijden hun medewerking verleend en de muzikale intermezzo’s, werden 
verzorgd op het orgel door Jack Werkman. U hebt allen thuis een uitnodiging ont-
vangen waarop staat waarom we bij het graf van de familie Boersma de bloemen 
leggen. Samenvatting van de woorden in de kerk:  
 
Het thema dat door het Comité 4en5 mei is bedacht is van 2006 tot en met 2010; 
“Vrijheid maak je met elkaar”en er wordt ieder jaar een thema uitgelicht, dit jaar is 
dat “solidariteit”. In het woordenboek staat dat Solidariteit betekent; saamhorig-
heid, gevoel van een zijn met de ander. Fijn dat u er bent, want dat is niet vanzelf-
sprekend. 
 
“Dodenherdenking? Nu nog, zoveel jaren later, daar heb ik niets mee, dat is al 
veel te lang geleden, waarom zou je daar nu nog bij stil staan?” dat is een kreet 
die wel eens geroepen wordt, maar wij als Oranjecomitè willen deze plechtigheid 
graag in ere houden. 
Omdat het goed is om solidair te zijn met diegene die gestorven, gemarteld en 
uitgehongerd zijn in de oorlog, om 2 minuten maar stil te zijn, stil te staan. Om 2 
minuten maar, stil te staan, stil te zijn, solidair te zijn met diegene die familieleden 
zijn kwijt geraakt in de oorlog. 
 
Er zijn altijd mensen die niet kunnen komen, maar thuis deze plechtigheid mee 
beleven, er zijn ook mensen die er niet bij kunnen zijn omdat ze het zelf zo bewust 
hebben mee gemaakt dat ze nu nog met de gevolgen worstelen en wilden dat het 
maar weer voorbij was en dat het weer 5 mei is, omdat ze al weken tegen deze 
dag op zien. 2 minuten stil staan bij, 2 minuten stil zijn voor… solidair te zijn met 
alle mensen die vandaag, morgen en overmorgen proberen om uit de situatie van 
oorlog te komen. Ook willen we solidair zijn met de mensen die vrijheid te letterlijk 
nemen en om wat voor reden dan ook gevangen genomen worden en gemarteld 
worden, en strijden voor een betere wereld. 
 
We willen solidair zijn met die mensen die het gelukt is om vrij te komen, vrij te 
zijn, we bidden en hopen voor hen dat het zo mag blijven. We hebben onze soli- 
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dariteit getoond door een collecte houden voor Amnesty International en hebben 
in de kerk een roos uitgedeeld aan alle aanwezigen en samen met elkaar een 
groot bloemstuk gemaakt uit naam van Solidariteit. We hebben lantaarn mee ge-
nomen en ontstoken voor een ieder waar licht nodig is. 
  
Het lied van Thè Lau wat voorgelezen werd gaat als volgt.; 
 
We weten niets van de soldaat, 
Zit jij in de schuttersput 
Duizend mijlen ver van huis 
Dichtbij vijandelijk geschut 
We weten niets van de soldaat  
En willen ook niets weten 
 
We weten niets van de soldaat 
Ze heten Edwin of Marjan 
Ze sterven ergens in het veld 
In de hitte van de strijd 
We weten niets van de soldaat 
en willen liever ook niets weten 
 
We weten niets van de soldaat 
hij wordt betaald voor zijn angst 
hij wordt betaald voor zijn bloed 
wij betalen voor zijn dood 
wij betalen voor zijn moed 
We weten niets van de soldaat  
en willen ook niets weten 
 
We weten niets van de soldaat 
als zij terugkeren uit de strijd 
en sneller dan hun lief is 
ziet dat zijn vrouw hem niet herkent 
en de ontwenning hem bekruipt 
en hij snauwt tegen zijn vrouw 
en hij grauwt tegen zijn kind 
met de zwijgplicht om zijn nek 
We weten niets van de soldaat 
per slot, wij hebben er toch voor betaald 
Edwin en Marjan? 
 
Het Oranjeverenigingsbestuur hoopt u het volgende jaar weer te mogen begroe-
ten. 
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Uit de raad 
 
Op mijn stukje over terugkomen op een genomen besluit (april 2008) heb ik veel 
spontane bijval gekregen. Ook op de informatieve jaarvergadering van Dorpsbe-
langen is er uitgebreid over gesproken. Eerlijk is eerlijk, dit verhaal is natuurlijk 
ook niet alleen van mij. Veel mensen hebben zich hierin herkend en hadden het 
ook al zelf bedacht.  
 
Veel spannends is er de laatste tijd niet gebeurd. Met alle vakantie en het mooie 
zomerweer (deugt dat wel?) kan ik maar moeilijk bedenken wat ik u deze keer zal 
voorhouden. Ik begin maar met het beantwoorden van een openstaande vraag 
over de diensten van de Volkskredietbank en dan een luchtig stukje over hoe je 
als raadslid de vergadertijd doorbrengt. In de hoop dat u mij vergeeft dat ik niet 
alleen maar zwaar op de maag liggende onderwerpen behandel. De volgende 
keer kan ik dan weer mooi droog over de werkbegroting schrijven. 
 
Volkskredietbank 
Een tijd terug is in deze column de besluitvorming over de dienstverlening van de 
Volkskredietbank beschreven. De raad wilde dat het college extra diensten van de 
Volkskredietbank toe zou staan, bijvoorbeeld bewindvoering. Dat werd door het 
college eerst geweigerd, omdat men bang was de werkafspraken met de artikel 
12 inspecteur te schenden. De raad weigerde die uitkomst aan te nemen, want de 
raad heeft die werkafspraken niet en onze argumenten waren sterk. Immers pre-
ventie kan schulden en daarmee probleemsituaties voorkomen. Inmiddels heeft 
de artikel 12 inspecteur ons aangepaste voorstel voor de extra diensten van de 
Volkskredietbank geaccepteerd. Het college heeft de argumenten van de raad 
goed doorgegeven en daarvoor hebben we het college een compliment gegeven. 
We kunnen tevreden zijn. 
 
Vergaderen in de nieuwe raadszaal 
We zijn in de nieuwe raadszaal al helemaal gewend. Gezeten in onze sobere zaal 
kijk ik uit op de Lopster kerk (een schilderij in bruikleen van Henk Helmantel), de 
VVD, het CDA en Groen Links, en dan de koningin (schilderij van Marte Roling). 
Dan komen de wethouders, de voorzitter van de raad (burgemeester Rodenboog 
of Harm Jansen, de commissievoorzitter en lid van Groen Links), de griffier, de 
Christen Unie, mijn collega PvdA fractieleden en Gemeentebelangen. Links van 
ons zitten de toeschouwers en de pers, en enkele gemeentelijke ambtenaren. Ik 
neem aan dat de toeschouwers niet alleen luisteren, maar ook ons in de gaten 
houden. Af en toe realiseer ik mij dat men van alles van ons gedrag kan vinden. 
We kletsen/overleggen wel eens onderling, schuiven briefjes met instructies door 
en laten bewust of onbewust onze goed- of afkeuring van andere meningen mer-
ken. Ook kijk je veel naar de gezichten aan de overkant, om te kunnen peilen hoe 
er wordt gedacht. Wat naast mij zit kan ik toch niet zien. Aan de meer afstandelij-
ke wijze van vergaderen ben ik inmiddels wel gewend. Toch is het leuk dat juist 
de bodes je even kunnen afleiden van die formele sfeer. Als zij langskomen ont-
snap ik even aan de strakheid van zo’n avond. Vergaderen op locatie of in het 
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Gronings (waar ik niet hardop aan meedoe) maakt de sfeer direct heel anders. 
Meestal komen we daardoor beter met elkaar in gesprek. 
 
Stilzitten 
Voor zo’n vergaderavond moet ik best geduld opbrengen. Je bent in principe wei-
nig aan het woord, luistert natuurlijk goed, maar komt door het gedwongen stilzit-
ten ook wel eens op gedachten die niet met het onderwerp op de agenda te ma-
ken hebben. Soms ook op gekke gedachten, maar indachtig het publiek gedraag 
ik mij gepast (naar ik hoop). Zo’n vergaderavond is toch ook altijd wel ontspannen, 
even gedwongen nietsdoen na een drukke dag. Toch duren de besprekingen van 
de verschillende onderpen mij wel eens te lang, maar dat komt natuurlijk omdat ik 
die vragen niet zelf heb gesteld. Wat mie nait jeukt, dat krab ik nait. Wij houden 
ons zoveel mogelijk aan de agenda, en stellen uit principe bij de rondvraag niet 
ook heel andere zaken aan de orde. Discussies moet je voorbereiden, en de 
rondvraag kan daarmee gemakkelijk een publieksshow worden. Doen alsof je aan 
iets aandacht geeft, maar het niet als besluit op de agenda kunnen afhandelen, 
levert maar zelden resultaat op. 
 
Koffie of thee 
Als je zo een poosje aan het vergaderen bent, en vindt dat het ook wel wat sneller 
kan, is het moment van koffie of thee serveren door de bode altijd iets waar we 
naar uitkijken. Ik denk aan de gezichten te zien dat ik daarin ook niet de enige 
ben. De stille afspraak met de bode is dat je je drinkgewoonten niet zomaar ver-
andert. Voor je neus staat een theeglas of een koffiekopje, afhankelijk van wat je 
standaard drinkt. Ik breng de bodes altijd in verwarring, door na een kopje koffie 
om thee te vragen. Zoveel koffie is tenslotte ook niet goed voor de nachtrust. Men 
schenkt het keurig in, lacht er bij, maar ik begrijp ook heel goed dat het kopje dan 
niet gewisseld wordt. Eigenlijk is het heerlijk dat je dan even met zulke eenvoudi-
ge aardse zaken wordt afgeleid. Als ik dan ook nog de buurman van de Christen-
Unie de koffiemelk mag aangeven, hou ik het zo’n avond weer vol.  
 
Lies Oldenhof 
 

Vlaggetjes dag 
Al jaren is het traditie dat tijdens de feestweek alle straten versierd zijn met vlag-
getjes. Daarom oproep aan alle straten: haal de vlaggetjes weer van zolder en 
hang ze op, vanaf vrijdag 30 mei! 

 

Bedankt (2) 
  
Via deze weg willen wij u allen hartelijk bedanken voor de grote belangstelling, 
kaarten, tekeningen en attenties tijdens de ziekenhuis opname van onze dochters, 
Mariska, Annemarie en Esther. Ook tijdens het herstel thuis zijn we door de Ste-
dumers niet vergeten. Nogmaals onze hartelijke dank! 
  
Kees en Agaath, Mariska, Annemarie, Corné en Esther Vriezema 
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Crazyrace trapt de feestweek af op 24 mei! 
 
Een week voordat het feestgedruis van Op Goud Geluk losbarst, verandert de 
Oude IJsbaan voor één middag in een spectaculaire racebaan waar coureurs 
strijden om de eerste plaats. Samen met de stichting NNCRO organiseren we op 
24 mei de Crazy Race. 
 
Rijders en toeschouwers kijken weer uit naar de Race op zaterdag 24 mei waar 
om 13.00 uur de eerste race gereden wordt. Zaterdagochtend vroeg zullen de no-
dige decibellen van de verschillende voertuigen in het dorp te horen zijn en hangt 
er een lucht van brandstof en uitlaatgassen. Dat doet bij menig Steemer de 
bloeddruk alweer stijgen en men kan haast niet meer wachten tot de start die ge-
pland staat op zaterdagmiddag om 13.00 uur precies!  
 
Een zonnetje erbij, een drankje en hapje en de feestweek kan al niet meer stuk… 
NNCRO en Op Goud Geluk hopen ook dit jaar op een stralende en sportieve dag 
zowel voor rijders als toeschouwers. 
 

 

Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
 

Op 4 april 2008 kwamen er 37 personen naar de bijeenkomst van de Eerste Gro-
ninger Voorlees- en Vertelsalon (19e jrg.) in 't Oude Raedthuys in Stedum. 
Een groot gedeelte van de bezoekers kwam deze keer uit Groningen en Oost-
Groningen. Er waren 6 jongeren onder de 20 jaar, twee kwamen er speciaal 
voor zanger Kale Bas. 16 personen traden op, sommigen meerdere keren.  
  
Zang: Kale Bas (Drents en Gronings), Tsjeard Blauw. Vertellen: Engbert de 
Leeuw, Janke Sinnema. Gedichten: Eldert Ameling, Rik Andreae, Tsjeard 
Blauw, Iris Bouman, Dick Guillot, Jakob Kleve, Kimberley Noorbergen (11jaar) 
samen met Jeffery Noorbergen (7 jaar), Sjouk Noppert, Corien Smid, Maud van 
der Woude. Verhalen: Jan Bos (Gronings), Francien Braaksma.  
Iris Bouman verkocht in de pauzes eigen werk: gedichtenbundels in eigen beheer. 
Eldert Ameling deed de presentatie. Francien Braaksma verzorgde de mededelin-
gen. 
  
De volgende bijeenkomst van de Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon is op 
vrijdag 30 mei in 't Oude Raedthuys. Ontvangst vanaf 20.00 uur. Toegang gratis. 
Voorlezen, vertellen en muziek; in het Nederlands, Gronings of elke andere taal of 
streektaal. De volgorde en duur van de verschillende optredens worden op de 
avond zelf door de presentator bepaald. 
Tweedehands boeken worden weggegeven en men kan in de pauzes eigen werk 
verkopen en daarvoor reclame maken. 
Inlichtingen: Eldert Ameling 55 16 08 of F.T. Braaksma braeckxma@hetnet.nl 
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Grote verkoping van gebruikte goederen 
 

Tijdens de braderie op 5 juni in Middelstum, 
houdt inbrengwinkel Koor € Rinkel vanaf 13.00 
uur ’s middags een extra grote verkoping van 
gebruikte goederen tegen dumpprijzen. Deze 
verkoping komt in plaats van de jaarlijkse 
schuurverkoop. Door een doorlopende toevloed 
van ingebrachte goederen ontstaat er in de 

winkel een overschot en om de doorstroming te bevorderen hopen we door mid-
del van een grote verkoping ruimte te maken voor nieuwe spullen.  
Let op de aankondigingen in de media voor wat betreft de tijden.  
De winkel “Koor € Rinkel” is een initiatief van de Stichting “Stem” te Middelstum 
en heeft als doel geld bijeen te brengen voor diverse koren  om ze naast de nor-
male repetities en manifestaties, wat extra mogelijkheden te geven. Eén van de 
doelen van de stichting is om de koren te versterken en enthousiasme te kweken 
bij de leden en de potentiële leden. Zo kan men denken aan individuele stemtrai-
ning, muziekinstrumenten en vakkundige dirigenten. Daarnaast steunt Stichting 
“Stem” ook algemene charitatieve doelen in onze dorpen zelf, maar ook in de pro-
vincie Groningen. Deze doelen worden in goed overleg met de vrijwilligers die de 
winkel runnen vastgesteld.  
  

sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp 

 
Bericht Hengelclub “Ons Genoegen” 
 
De afgelopen tijd zijn enkele leden van de Hengelclub “Ons Genoegen” weer druk 
bezig geweest met het schoonmaken van het viswater, de grachten en het Hil-
maar. Dit schoonmaken betreft het opruimen van zwerfvuil uit het water en langs 
de walkanten. Tjeerd Burgstra ontfermde zich over het Hilmaar en een stuk van 
de kerkgracht, waarna Menne Tillema, Dries Ameling en ondergetekende de 
Borggracht schoonmaakten en de stukken die nog gedaan moesten worden van 
de Kerkgracht. Ook het Stedumermaar werd schoongemaakt en langs de walkan-
ten van het Westerwijtwerdermaar is ook al een hele boel opgeruimd. De oogst 
van deze schoonmaakactie betrof twee volle vuilniszakken vol rommel. Onderge-
tekende vond daar de meest vreemde dingen langs het water zoals geoxideerde 
elektrische apparaten, een stempelblok, een verroest hoefijzer, maar vooral veel 
plastic zakken, blikjes en flessen. Uit de Kerkgracht kwamen twee fietsen! Met 
een eind touw en een krabber kreeg Menne Tillema de grootste fiets te pakken. 
Dat was niet makkelijk, want de fiets lag in de modder en in het midden. De ande-
re fiets, een kinderfiets, was grotendeels gesloopt. De “buit” bedroeg verder 3 
vuilniszakken vol zwerfvuil, een plastic emmer en een groot stuk hard plastic. De 
komende weken gaan wij verder met de schoonmaakactie, want er is nog genoeg 
te doen. 
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De Zomeravondcompetitie betekent dit jaar stekvissen. Vorig jaar zijn wij daar al 
mee gestart. Het heeft alles te maken met de huidige tijd waarin wij leven. Werd 
vroeger de vis veelal opgegeten, nu is dat niet meer zo. Aan het zogenaamde 
tasvissen komt langzamerhand een eind. Bij de meeste clubs wordt de vis aan het 
eind van een wedstrijd vrijgelaten. Ons lid Gerben Feenstra, de grote initiatiefne-
mer van stekvissen in onze club, heeft vorig jaar voor onze wedstrijdvissers de 
aanschaf van leefnetten geregeld (leefnetten met wettelijk voorgeschreven ma-
ten). Clubleden die dit jaar met de competitie mee willen doen en een leefnet wil-
len aanschaffen, kunnen contact opnemen met Gerben Feenstra. Zijn telefoon-
nummer staat vermeld op uw programmaformulier. 
 
Programma 
Op de onlangs gehouden jaar- en voorjaarsvergadering hebben wij het onder-
staande zomeravondprogramma samengesteld. De competitie wordt gehouden 
op de volgende woensdagavonden, aanvangstijd 18.30 uur: 21 mei; 28 mei; 4 ju-
ni; 11 juni; 18 juni; 25 juni; 2 juli. De vis wordt telkens, om 21.45 uur, ter plaatse 
geteld en gewogen. Het inleggeld per wedstrijd bedraagt 2 euro 50. Van degene 
die met iemand meerijdt, wordt voor het meerijden, een bijdrage van 1 euro 50 
gevraagd voor de betreffende chauffeur. 
 
Wij organiseren dit jaar weer een viertal Jeugdhengelwedstrijden. Plaats van han-
deling: de Borggracht aan de Weemweg. Er wordt gevist in drie leeftijdsgroepen. 
Groep 1 is 6 jaar t/m 8 jaar; groep 2 is 9 t/m 11 jaar en leeftijdsgroep 3 is 12 t/m 
13 jaar. De wedstrijden zijn op vrijdag 30 mei; 6 juni; 13 juni en de reservewed-
strijd op 20 juni. Aanvang alle wedstrijden is om 18.30 uur en er wordt gevist tot 
20.00. De datum en tijd van de prijsuitreiking worden later nog bekend gemaakt. 
Om voor de prijzen in aanmerking te komen moet je minimaal wel 2 wedstrijden 
meevissen! 
 
Eldert Ameling 
Voorzitter Hengelclub “Ons Genoegen”.  
 

 
 
 
 

Luchtballonnen 
 
Er op dinsdag 3 juni 2 tijdens de feestweek grote luchtballonnen de lucht in vanaf 
het feestterrein. Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor deze unieke ballonvaart 
vanuit Stedum.  
Heeft u belangstelling, stuur dan een mail naar bert@feestweekstedum.nl  
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 
21 mei – 2 juli  Viswedstrijden iedere woensdagavond 
 
24 mei tot 7 juni  Feestweek Stedum     
 
27 mei   GemeenteBelangen Loppersum vergadert in ‘t Zandt 
 
30 mei   Vlaggetjesophangdag  
 
30 mei   Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
 
30 mei – 20 juni  Viswedstrijden jeugd iedere vrijdagavond, Borggracht. 
 
31 mei   Steemer omloop 
 
3 juni    Ballonvaarten tijdens feestweek 
 
24 – 27juni   Avondfietsvierdaagse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt elke 
vierde vrijdag van de maand. Kopij moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit 
in januari en juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen opmaak.  
 
De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 27 juni. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 18 juni. Het liefst per e-mail en anders op cd.  
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  
Advertenties: Wilco Witteveen: 0596 55 17 81, jvanwijk03@hetnet.nl 
 


