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Pieten met brandweerauto aangevoerd in Stedum 
 
Sint had het zaterdag 22 november niet gemakkelijk in Stedum. Harde wind, hagel 
en bovendien vier pieten zoek. Het muziekkorps speelde vrolijk, en gelukkig was 
het toen net even droog. Toen burgemeester Rodenboog zijn welkomstwoorden 
voor de Sint had uitgesproken, kwam alles toch nog goed. Op het Sinterklaasjour-
naal was al eerde deze week te zien dat er een probleem was met rode ballon-
nen. De vier Pieten waren op zoek gegaan, met de brandweer, en ze arriveerden 
dan ook per brandweerauto in de haven. Gelukkig hadden ze de rode ballonnen  

 Lees verder pagina 4 >> 
 

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 Riekie van de Berg (foto: Janna Bathoorn). Vanaf 1981 
begeleidt zij de kleuters van de basisschool De Bongerd. In december wordt ze 
vijftig jaar. Verderop in deze Stedumer een artikel over haar. 
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bij zich. Daar was Sint blij om. Sint stapte vervolgens in de koets, en na een korte 
rit vanwege de kou kwam Sint met al zijn pieten in de sporthal aan. Ook daar ging 
het nog niet direct allemaal goed. Achter de ramen van de sporthal werd door 
twee leerling pieten met vuurwerk gespeeld. Gelukkig was er nog geen politie in 
de buurt, en dus ook geen Halt project, maar de hoofdpiet moest de twee pieten 
wel even in de kraag grijpen en bij Sint afleveren. Sint vond het afsteken van 
vuurwerk natuurlijk niet goed, maar ook wel weer getuigen van lef. Hij legde wel 
even uit dat het nu nog niet mocht, maar de straf viel mee, kadootjes uitdelen. Dat 
verliep gelukkig allemaal goed. Tegen de middag vertrok Sint weer om zijn drukke 
programma verder af te werken. Pech kan hij in deze drukke tijden niet gebruiken. 
 

Gewijzigde deadline van De Stedumer in december 
 
In verband met kerstdagen zal De Stedumer in december niet op de vierde vrijdag 
van deze maand verschijnen, maar een week eerder. Dit betekent dat de deadline 
ook vervroegd is. De uiterste inleverdatum is nu vrijdag 12 december. 
 

 
Nieuw in Stedum: het ”Zwaithoes” 
 
In de voormalige showroom van garage Weesepoel wordt momenteel gewerkt 
aan de totstandkoming van de nieuwe praktijk voor fysiotherapie en een fitness-
ruimte. De naam van het nieuwe onderkomen is een verwijzing naar wat bijna ie-
dereen er zal doen: zwaiten! Voor de niet Groningers: zweten. In januari wordt het 
gebouw in gebruik genomen. 
 
De hoek Hoofdstraat-Molenstraat gaat weer leven. Na lange tijd leeg te hebben 
gestaan wordt de showroom drastisch aangepakt. Een plaatselijke aannemer en 
installateur doen verwoede pogingen het gebouw in korte tijd te verbouwen tot 
een fysiotherapiepraktijk en fitnessruimte. De verhuizing van de huidige fysiothe-
rapiepraktijk aan de Weemweg was dringend noodzakelijk vanwege ruimtegebrek. 
 
Karel Zuiderveld: “Nog niet zo heel erg lang geleden was het gebruikelijk dat de 
patiënt door de fysiotherapeut  in de behandelkamer één op één werd behandeld. 
Dat gebeurde onder andere door middel van massage, oefentherapie, geluid- en 
stroomtherapie. Sinds een paar jaar is het roer echter fors omgegaan. Ik ben nu 
naast die één op één behandelingen veel meer gaan doen in de oefenruimte. In 
groepsverband. Niet alleen met mensen die weer aan moeten sterken na een 
operatie aan de rug, nek, hart, heup, knie of schouder, maar ook met mensen die 
chronische klachten hebben van bijvoorbeeld de longen, lage rug of 
nek/schouder/arm. Vooral voor mensen met chronische klachten is die nieuwe 
aanpak een verademing. De ervaring leert dat het gros van mijn klanten er wel bij 
vaart. Vaak verdwijnt de pijn, maar ook al verdwijnt die niet helemaal, dan nog 
kunnen de mensen  meer presteren waardoor ze in het dagelijks leven en werk 
veel beter kunnen functioneren.”  
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Dat de nieuwe aanpak succesvol is blijkt uit het grote aantal mensen dat na de 
fysiotherapeutische begeleiding op eigen kosten blijft trainen bij Karel. Die trainin-
gen worden ook allemaal door hem begeleid. 
 
“Ik heb het inderdaad erg druk met de trainingen en ben op de huidige locatie uit 
m’n jasje gegroeid. Er trainen ongeveer 60 mensen bij me. Hoewel het erg knus 
en heel erg gezellig is in het huidige pand, is het toch echt te klein voor zo’n groep 
mensen. De beperkte ruimte laat ook geen ruimte voor variatie in aanbod van ap-
paratuur. Voor de cardiotraining heb ik nu alleen maar fietsen. Niet iedereen vindt 
fietsen leuk. Iets anders past echter niet in de bestaande ruimte. In het “Zwait-
hoes” komen naast nieuwe fietsen ook cross-trainers, een loopband, een roeiap-
paraat en spinningfietsen. Ook komen er nieuwe krachtapparaten bij.”  
 
Niet alleen het ruimtegebrek was de reden om uit te zien naar een nieuwe locatie. 
Het klimaat in de trainingsruimte is ook een probleem. Trainende mensen produ-
ceren veel zweet en warmte en dat kan leiden tot een te hoge vochtigheidsgraad 
en temperatuur. ’s Zomers werden daarom wel eens trainingen afgezegd. Het was 
soms warmer dan 35 graden. In het nieuwe pand zal dit probleem zich niet meer 
voordoen. Het krijgt een klimaatbeheersingssysteem, zodat de ruimtes een con-
stante temperatuur hebben en het vocht goed wordt afgevoerd. Ook zullen in het 
nieuwe onderkomen kleedkamers en douches niet ontbreken. 
 
Op de vraag of mensen nu ook op eigen houtje kunnen gaan fitnessen antwoordt 
Karel: “Nee, dat kan niet. Het “Zwaithoes” is geen grootschalig fitnesscentrum. 
Dat is bewust gedaan. Ik wil dat mensen op een verantwoorde manier aan hun 
gezondheid werken en ik ben zo eigenwijs om te beweren dat ik daarbij nodig 
ben. Grote groepen kan ik niet goed begeleiden. Van individuele aandacht is dan 
geen sprake meer. Dat wil ik absoluut niet! Daarom heb ik besloten met groepen 
van 10 tot 12 mensen te werken. Op vaste uren. Dan heb ik overzicht en kan ik 
garanderen dat ieder de aandacht krijgt die hij/zij verdient.” 
 
Zorgvuldigheid blijkt een groot goed te zijn: iedereen krijgt een intake.  
“Niemand kan bij mij zomaar aan de apparaten gaan hangen. Stel dat blijkt dat 
iemand een veel te hoge bloeddruk heeft. Dan is het niet verantwoord om zomaar 
te gaan trainen. Mijn advies zal dan een bezoek aan de huisarts zijn. Ik zou het 
jammer vinden als iemand door een “verborgen gebrek” klachten zou krijgen van 
de fitness. Vandaar de intake. Ook het trainen in een groep, op vaste tijden, wordt 
als prettig ervaren. Mensen leren elkaar kennen en er ontstaat een groepsgebeu-
ren met een hoop lol. Dat ervaar ik als een groot pluspunt in vergelijking met de 
reguliere fitness met vrije inloop. Dan zie je die verbanden niet ontstaan en blijft 
het vaak een erg individueel gebeuren.” 
 
 Halfjaar abonnement Jaarabonnement 
Eén keer per week € 33,75 per maand € 30,- per maand 
Twee keer per week € 52,50 per maand € 49,- per maand 
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Daarnaast dienen de volgende kosten te worden voldaan: Eenmalig entreegeld:€ 
12,50/ Borg persoonsgebonden pasje: € 25,-/ Intake:50,- 
 
Mocht u interesse hebben om te gaan fitnessen vanaf januari, dan kunt u contact 
opnemen via het centrale nummer van Den Ommelanden: 088-000 57 57. U krijgt 
dan een informatiepakket thuis gestuurd. 
 
  

5e Natuurwerkdag 
Steemer bos 
  
Zaterdag 1 november was het weer 
de inmiddels bekende 
'Natuurwerkdag'. Jong en de wat 
oudere mochten weer hard aan het 
werk in het Steemer bos, in samen 
werking met Staatsbosbeheer.  
 
Met een groep van ongeveer 15 
man kregen ze vanmorgen eerst 
wat instucties in het gebouwtje bij de ijsbaan. Daarna ging men aan de slag met 
onder andere het kappen van boompjes die aan de zijkant stonden, zodat de klei-
ne boompjes en struikjes in het bos wat meer licht krijgen. De omgezaagde boom-
pjes werden vervolgens in wat langere rijen achter elkaar gelegd, met de 
bedoeling dat het 'muurtje' moet dienen als windscherm en onderkomen voor 

egels, 
vlinders en 
ook voor de 
hazen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(foto’s: Wim 
Zijlema) 
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Riekie van den Berg, vijftig jaar 
 
Bij sommige mensen kijk je raar op, wanneer je 
hoort dat zij bijna vijftig jaar zijn. Die mensen 
zien er nog zo jong uit. Dit geldt zeker voor 
Riekie van den Berg. Op 7 december 2008 wordt 
zij vijftig jaar. Haar oudste dochter Selma (19) 
nam contact op met de Stedumer. Het leek haar 
een leuke verrassing, wanneer haar moeder vlak 
voor haar verjaardag in de Stedumer kwam te 
staan.  
 
In haar lokaal, op de O.B.S De Bongerd, vertelt 
Riekie van den Berg over haar werk en over 
haar sport, het hardlopen, waar ook haar man 
Dick aan doet. 
Wij halen eerst een herinnering op uit 1988, de 

binnenkomst van Riekie en Dick in het Stedumer gemeentehuis, waar zij toen in 
het huwelijk zouden treden. Was u er misschien zelf ook bij, dan kunt u het zich 
nog vast voor de geest halen. Een rode loper lag voor het stel uit, waarop ge-
kleurde papieren handjes lagen. Men droeg Riekie en Dick op handen en dat 
werd hiermee gesymboliseerd. Aan het begin van de loper stond een poort. Twee 
schildwachten hieven hun sabel op en daarmee konden Riekie en Dick de loper 
betreden. Kleuters strooiden madeliefjes. In het gemeentehuis hing een soort oos-
terse sfeer, door de attributen en de verklede kinderen. Het huwelijk werd voltrok-
ken door mevrouw Dineke Zuidhof. 
 
Al in 1981, het jaar van haar aanstelling aan de school, woont Riekie in Stedum. 
Zij woonde eerst aan het Vlaspad, daarna op de Lopsterweg 12. Op dit adres 
woont de familie Van den Berg nog steeds. 
Voor Riekie in Stedum kwam werken, was zij werkzaam op de school in Wes-
teremden. Met een busje werden de kleuters, waarvan de ouders bewust voor 
Openbaar Onderwijs hadden gekozen, naar de school in Westeremden gebracht. 
De kleuters waar Riekie les aan gaf, gingen wanneer zij naar de Lagere School 
gingen naar het Openbaar Onderwijs, naar de school in Garsthuizen, naar de 
Christelijke School en de Openbare School in Westeremden. 
 
Pas op 13 oktober 1981, toen de O.B.S De Bongerd (Stedum) zijn naam kreeg en 
werd geopend als Openbare Basis School, kreeg deze school de kleuterklassen 
onder haar dak. De voormalige Openbare Lagere School aan het Klokkenpad had 
die kleuterklassen niet. Het verklaart waarom de kleuters, de toekomstige leerlin-
gen van deze Openbare Lagere School, eerst naar Westeremden moesten. 
 

In augustus 1981 werd Riekie onderwijzeres in Stedum. Op dat moment werd zo-
wel in Stedum als in Westeremden een nieuwe school gebouwd. Tussen augus-
tus 1981 en de opening van De Bongerd, zat Riekie met de kleuters in de show-
room van Garage Hofman, de nu voormalige showroom van Weesepoel. Wat een 
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feest moet dat geweest zijn, toen deze kleuters in oktober hun nieuwe schoollo-
kaal in gebruik konden nemen! 
 
Terug naar 2008, Riekie wordt vijftig! Zij lijkt een stuk jonger. Maar het feit dat zij 
er altijd al zo jong uit heeft gezien, is niet steeds in haar voordeel geweest. In mei 
1979 studeerde zij af, als hoofdleidster. In 1978, met de acte A, viel zij in Delfzijl in 
voor iemand met zwangerschapsverlof en bij ziekte. Toen Riekie in diezelfde tijd 
ergens solliciteerde, met de hoofdakte in haar bezit, stond die jonge uitstraling 
haar in de weg. Men vond haar er nog veel te jong uitzien. 
In die tijd deed Riekie naast haar invalbaan ook vrijwilligerswerk op de school in 
Westeremden. Toen daar een tweede kleuterklas bij kwam en er een leerkracht 
bij moest komen, vroeg men Riekie voor deze functie. Zij nam ontslag in Delfzijl 
en begon in 1979 in Westeremden. Hoe het verder allemaal liep heeft u zojuist 
kunnen lezen. 
 
De familie Van den Berg doet veel aan sport. Zoon Yannick (15) voetbalt. Beide 
dochters Selma (19) en Myrthe (17) doen aan streetdance. Riekie en Dick zijn lid 
van de Runploug Garrelsweer. Maar zij houdt ook van skeeleren en doet ook aan 
aerobic. Over het hardlopen vertelt ze, dat het lopen in een groep met mensen 
met een gemeenschappelijke interesse, de sport stimuleert. Riekie en haar man 
lopen ook wedstrijden, bijvoorbeeld een wedstrijd van Buur Contact Loopcircuit 
Noord Groningen. Haar wens om voor haar vijftigste nog aan een marathon deel 
te nemen werd in april bewaarheid. Zij liep de Marathon van Rotterdam, 42,195 
kilometer! Hardlopers van vijftig jaar en ouder kunnen het nog een hele poos vol-
houden. Vijftigers lopen nog in de kop mee. Als alle condities goed zijn wil Riekie 
in 2009 weer aan een marathon deelnemen. Dat moet lukken, aan de training en 
haar inzet zal het niet liggen. 
 
Eldert Ameling 

 

Lopster koor zoekt leden 
 
Het Lopster koor bestaat uit een aantal enthousiaste zangers en zangeressen uit 
Loppersum en omgeving. We zingen allerlei meerstemmige liedjes: klassiek, mo-
dern en pop, maar ook 
Groninger liedjes. Kortom: van Bach tot Beatles. We repeteren iedere maandag-
avond van 20.00 tot 22.00 uur in het Dorphuis in Loppersum. 
 
Wij zijn op zoek naar nieuwe mannelijke koorleden. Hebt u interesse, bel dan Juul 
Zijlstra, (0596) 55 19 41. 
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‘Plantaardig en diervriendelijk’ 

 
Cabaretier Ruurd Walinga uit Leeuwarden 
speelt op zondagmorgen 30 november om 
half tien zijn stuk ‘Plantaardig en dier-
vriendelijk’ in de Gereformeerde kerk van 
Stedum. Het gratis toegankelijke 
programma duurt een uur. Er zal geen 
samenzang, Bijbellezing en zo zijn, maar 
uitsluitend cabaret.  
 
In zijn nieuwste stuk ‘Plantaardig en 
diervriendelijk’ gaat het over de schoonheid 
van de natuur, maar ook over de wreedheid 
en de complexheid daarvan. In tegenstelling 
tot zijn andere negen shows betrekt de 
Friese cabaretier nu veel het publiek bij zijn 

show. Zo krijgen enkele mensen een gratis schoonheidsbehandeling en schakelt 
Walinga het kerkpubliek erg vermakelijk in om van zijn oude, zondige natuur af te 
komen. Ook probeert de cabaretier troost te zoeken bij zijn toehoorders als hij on-
aangenaam wordt getroffen door de wreedheid van de natuur, dan wel het leven. 
Er komt zelfs een knuffelark van Noach (of was het Job?) op de proppen. Het is 
de eerste keer dat Walinga zijn nieuwe cabaretprogramma in Groningen opvoert. 
Ondanks de zware thematiek (de zin van het lijden) is Plantaardig en diervriende-
lijk een erg luchtig programma waarbij volop gelachen wordt. Net als de andere 
tien programma’s van Walinga komt de bijbelse boodschap weer op een originele 
wijze aan de orde. Het programma is erg geschikt voor gelovigen, randkerkelijken 
en niet-gelovigen en voor jong en oud. Kortom iedereen is van harte welkom.  
 
Meer informatie bij Ruurd Walinga: 06-23 44 95 45 of namens de Gereformeerde 
kerk van Stedum Peter Tillema: (0596) 55 17 57. Zie verder: www.waterinwijn.nl  
 
 

Popkoor in oprichting zoekt zangers 
 
Bert de Jong en Reina Zijlstra uit Zeerijp hebben het initiatief genomen een pop-
koor op te richten. Er zal veel gezongen worden uit de jaren 60, 70, 80, maar ook 
hedendaagse popmuziek staat op het repertoir. Enthousiaste mensen in de leef-
tijd van  ± 20 tot ± 55 jaar zijn van harte welkom om mee te zingen (ook mannen). 
Momenteel wordt gezocht naar een geschikte dirigent, afhankelijk hiervan wordt 
de repetitieavond vast gesteld. Er wordt gerepeteerd in Zeerijp. Het koor hoopt in 
januari te starten. Inmiddels hebben zich 3 mannen en 8 vrouwen aangemeld. 
Zangers maar ook dirigenten en muzikanten kunnen zich melden bij: Reina Zijlstra 
(0596) 57 33 28 of Bert de Jong (0596) 57 35 17, lebertusdejong@wanadoo.nl   
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Uit de raad 

 
Deze keer een korte impressie van het bezoek van de artikel 12 inspecteur, en 
dan nog iets over hoe ik denk dat raadsleden soms overkomen. 
 
Inspectie 
De inspecteur die bij ons voor het artikel 12 proces op bezoek komt is een strenge 
man, die naar de raad toe heel vriendelijk doet, maar vast ook heel onverbiddelijk 
kan zijn. Hij heeft hiernaast ook met de financiële crisis te maken (o.a. geld in IJs-
land), en had het dus ook druk. Voor het tweede jaar (ook al in 2007) is de begro-
ting voor 2008 een werkbegroting. Wat je minimaal nodig hebt ontvangt de ge-
meente, en de rest wordt bijgepast. Dat bijpassen kan duren tot 2014, maar dan 
moeten we er wel weer bovenop zijn. De financiële reserve zal dan klein zijn, 
maar alle onderhoud moet uitgevoerd zijn, en daarmee de onderhoudslasten la-
ger. Loppersum blijft echter wel in een moeilijke positie, want de inkomsten zijn 
ook structureel lager. Wij hebben geen Eemshaven, met industrie die onroerend 
goed belasting betaalt. We zijn ook geen Appingedam, met maar één 
(hoofd)plaats en een beperkte oppervlakte. We zullen straks met de andere ge-
meenten goedkoper moeten kunnen werken, maar dan moet wel elke gemeente 
van dat idee overtuigd zijn. Eemsmond is rijk, en de rest redt zich ook. Men zit 
nog niet op Loppersum te wachten.  
 
Volgend jaar moeten we als raad gaan nadenken over een financieel gezond 
Loppersum. Tot nu toe was het gemakkelijk, wat je tekort komt, komt er ook weer 
bij. Maar zo kan het natuurlijk niet blijven, en fuseren met het rijke Eemsmond 
doen we voorlopig niet. Om te weten of samenwerken echt goedkoper is, moet je 
kijken naar tijd én kwaliteit. En dat laatse is nog wel eens onderwerp in de raad. 
Toch heb ik daar wel moeite mee. 
 
Verkiezingsstrijd? 
Sinds de begrotingsvergadering in november lijkt de sfeer in de raad veranderd. 
De coalitie heeft een positief kritische toon, en de oppositie is erg negatief over de 
wethouders en soms ook over medewerkers van de gemeente. Ook wordt er vaak 
over individuele gevallen gesproken, waarover de informatie soms openlijk niet 
klopt. Ik denk dat dat voor het publiek in de raadzaal niet zo goed overkomt. Het 
publiek bestaat uit management van de gemeente, de voorlichter en “losse me-
dewerkers”. Zo zit als de begroting aan de orde is, zit de financiële man in de 
zaal. Daarnaast de fractie assistenten, en publiek wat de raad uit interesse volgt. 
Zo nu en dan is er ook iemand die inspreekt, en zijn of haar bijzondere situatie 
aan de orde stelt. Veelal betreft het dan klachten over de werkwijze van de ge-
meente. Nu kunnen die klachten best reëel zijn, maar dat kun je alleen beoorde-
len als je het probleem van meerdere kanten hoort. En dan nog weet je niet of dat 
ligt aan werkdruk, of aan onvoldoende informatie, of aan verkeerd handelen in het 
verleden. In het openbaar over zulke zaken spreken is niet verstandig, maar even-
tuele klachten moeten natuurlijk wel aan de orde kunnen komen. In het openbaar 
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uitspreken van oordelen over het personeel is niet netjes. Ik zou als medewerker 
van de gemeente erg balen als het verwijt wordt gemaakt “dat er van alles aan 
schort” en je kunt daar niet op reageren. Uiteindelijk zijn leidinggevenden verant-
woordelijk voor het goed draaien van een afdeling. Zij moeten zorgen dat de ge-
meente goed functioneert. De gemeentesecretaris is de directeur van dit “bedrijf”. 
Wij kunnen tegen de burgemeester, die P&O onder zijn hoede heeft, er wel iets 
van zeggen, maar verder gaat onze bevoegdheid niet. En met de nieuwe mede-
werkers die er de laatste tijd aangetrokken zijn, en hun best doen er iets van te 
maken, moet je toch de sfeer niet te negatief neerzetten. Het lijkt stoer, te zeggen 
dat het slecht gaat in de gemeente. Maar van zulke uitspraken gaat men vast niet 
beter werken. 
 
Lies Oldenhof  
 
 

 

Waterdisco als slotfestijn van Kom in Beweging! 
 
Kom in Beweging! organiseert samen met Zwemvereniging Stedum/Westeremden 
als slotfestijn voor 2008 een waterdisco in Zwembad De Beemden in Bedum op 
20 december 2008, 17.15 tot 18.15 uur.  
 
De entree is gratis. Alle kinderen mogen hun eigen muziek meenemen. Alle ou-
ders zijn natuurlijk ook van harte welkom. Het wordt één groot feest. Vervoerspro-
blemen: neem dan even contact op met Miriam Geerts of Femie Gevers (0596) 55 
19 37 of 06 – 50 57 89 53. 
 

 
 

Kerstnachtdienst woensdagavond 24 december 2008 
 
Een van de bekendste kerstliederen is wel Komt allen tezamen. Dat heeft bijna 
iedereen wel eens gezongen, net als Stille Nacht en Nu sijt wellecome. Zingen dat 
hoort bij Kerst voor ons gevoel. 
 
Op Kerstavond wordt er in de eeuwenoude  Bartholomeüskerk in Stedum een 
zangdienst gehouden. We hopen bekende en iets minder bekende liederen te 
zingen en we nodigen u allen daar graag voor uit. Of u nu heel regelmatig in de 
kerk komt of (bijna) niet, we zien u graag komen. 
 
Onze predikant ds J.A. van den Berg zal een meditatie houden. Christelijk Ge-
mengd koor Excelsior  uit Westeremden hoopt een aantal liederen voor ons ten 
gehore brengen. Organist J.Werkman uit Stedum zal de samenzang begeleiden 
op het orgel. 
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Deze avond begint om 21.30 uur en wordt georganiseerd door de Hervormde 
Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post. 
 

 

G.E.D Reinders Stichting 
 
Wat doet de Stichting? 
Het financieel ondersteunen van verenigingen, clubs of groepen die op sportief, 
cultureel of sociaal gebied actief zijn in de dorpen Stedum en Westeremden. 
Ook kunnen eenmalige projecten in aanmerking komen voor steun. In 2008 werd 
ongeveer 35 keer een bedrag uitgekeerd. Ook werd van 2 scholen een project 
mede gefinancierd. 
 
Hoe komt u in aanmerking voor subsidie? 
U moet aan de doelstelling voldoen.  
- De aanvrager mag niet een speciaal Godsdienstig of Politiek doel nastreven.  
- Uw leden wonen voornamelijk in Stedum en/of Westeremden.  
- U bent sportief, cultureel of sociaal actief.  
- U dient uw aanvraag voor 1 maart van ieder jaar in.  
Naast de aanvraag een financieel verslag overleggen:  
- De Verlies en Winstrekening van afgelopen jaar (de uitgaven en inkomsten) 
- De Balans ( bezittingen en schulden) 
- De Begroting voor het komend jaar  
 
Uw aanvraag dient voor 1 maart van ieder jaar binnen te zijn bij de administrateur: 
J.Winter-Olthof, Lopsterweg 10, 9921 RP Stedum, joke.winter@hetnet.nl 
 

 

Kerstnachtdienst in de Gereformeerde kerk 

Op 24 december is er om 22.00 uur een kerstnachtdienst in de gereformeerde 
kerk in Stedum. De kerk is om 21. 30 open. We gaan een kwartier voor het begin 
kerstliederen zingen. 
Er zullen traditionele kerst liederen worden gezongen. Aanvang 22.00 uur Het is 
een dienst voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Na de dienst is er 
chocolademelk, glühwein en een versnapering. 
Voorganger is de heer Perdok uit Appingedam. De organist is mevrouw Linie 
Boer. Medewerking wordt verleend door het Christelijk Vocaal Ensemble uit Ste-
dum. De collecte is voor de Open Hof.  
De taakgroep Kerk in Actie van de gereformeerde kerk verzamelt voor de dagop-
vang voor dak- en thuislozen de Open Hof in Groningen: Warme sokken, sjaals, 
handschoenen, mutsen e.d. die u over hebt. U kunt ze inleveren bij Janny Meems, 
Ypeylaan 1 Stedum. Of in de kerstnachtdienst op 24 december in de kerk. De be-
zoekers zullen er erg blij mee zijn. 

De voorbereidingscommissie De taakgroep Kerk in Actie. 
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Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon  
 
Verslag van de bijeenkomst op 31 oktober 2008 
en aankondiging van de komende bijeenkomst op 
30 januari 2009. 
  
Op 30 oktober 2008 kwamen er 22 personen + 2 
jongeren + 1 hond naar de 5e bijeenkomst van de 
19e jaargang van de Eerste Groninger Voorlees- 
en Vertelsalon in 't Oude Raedthuys in Stedum. 
13 personen traden op, sommigen twee of drie 
maal. De bezoekers kwamen vooral uit Groningen 
en Oost-Groningen. Er waren 2 jongeren 
aanwezig, één van 7 en één van 17 jaar.De avond 
werd om half twaalf beëindigd.  
 
Zang: Kale Bas (Nederlands en Gronings), 

Vertellen: Engbert de Leeuw (met gesnurk op de achtergrond van de hond), Jan-
ke Sinnema (over Hieronymus Van Alphen en een gedicht van hem).  
Fotografie: door Dries Ameling (17 jaar) 
Gedichten: Kale Bas, Tsjeard Blauw, (Piet Paaltjens), Paul M. Borggreve, Iris 
Bouman, F.T.Braaksma (Alfred Kossmann), Jakob Kleve (genomineerd voor de 
Jan Boer prijs), Jeffrey Noorbergen (staande op stoel, boek op de lessenaar, 7 
jaar), Sjouk Noppert (Nederlands en Fries), Pieter Wagemaker (publiceert in 
Kladblok). Verhaal/Verslag: Kale Bas. Presentatie: Eldert Ameling. 
 
Mededelingen onder andere: Eldert Ameling genomineerd voor literaire prijs Land-
schapsbeheer Groningen met gedicht over de Delleweg; Paul M. Borggreve (21 
november Podium Aktua Nieuwstad 10 Groningen van 8 -10),  F.T.Braaksma, 
(20-21 december Dickensfestival Deventer www.dickensfestijn.nl; 26-
30 december Deventer humorfestival13/9  www.vvvdeventer.nl;  Jopie de Verteller 
t/m 31 dec.in Workum www.jopiehuismanmuseum.nl Noard 6, Workum; boek ver-
schenen door Nico Herwig uit Bedum 
Verkoop eigen werk: boeken en wenskaarten door Iris Bouman uit Nieuwolda 
 
De volgende bijeenkomst van de Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon is op 
vrijdag 30 januari 2009 in 't Oude Raedthuys. Ontvangst vanaf 20.00 uur, aanvang 
20.30 uur. Toegang gratis. 
Voorlezen, vertellen en muziek; in het Nederlands, Gronings of elke andere taal of 
streektaal. 
Inlichtingen: Eldert Ameling en F.T. Braaksma (0596) 55 16 08 of 
braeckxma@hetnet.nl. Achtergrondinformatie is ook te vinden op Wikipedia.
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Kaboutervoetbal v.v Stedum 
 
Sinds afgelopen woensdagmiddag (29 
okt 08) is er voor de 4 – 6 jarigen in 
Stedum de mogelijkheid om bij de 
plaatselijke v.v. Stedum te voetballen. 

Speciaal voor deze groep heeft de 
jeugdcommissie van de vereniging het 
Kaboutervoetbal opgericht. Dat er veel 
behoefte aan was blijkt wel uit het grote 
aantal aanmeldingen. Maar liefst 
14 kinderen waren aanwezig om te 

oefenen met de eerste beginselen van het voetbal. Alhoewel sommige kinderen 
nog wel even moesten wennen, was het enthousiasme zeer groot.  

Na een “echte” warming up en rek-strek oefeningen werden loopoefeningen ge-
daan, moest er met de bal gedribbeld en overgespeeld worden en ook moest de 
bal in een doeltje getrapt worden. Heel erg leuk allemaal maar een training van 45 
minuten is dan wel lang genoeg. 
Natuurlijk staat bij het kaboutervoetbal het plezier voorop maar belangrijk is ook 
dat de kinderen met sport/bewegen bezig zijn. Bij de v.v Stedum kan dit dus vanaf 
nu al op zeer jonge leeftijd. 

N. Santing, 
Jeugdvoorzitter v.v Stedum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Foto's: Wim 

Zijlema) 
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Bouwbedrijf Hofman winnaar stratenvolleybaltoernooi. 
 
Van 27 t/m 31 oktober werd het jaarlijkse stratenvolleybaltoernooi georganiseerd 
door de stratenvolleybalcommissie van Internos. Er deden in totaal 19 teams mee, 
waarvan 5 jeugdteams en 1 team van buiten onze dorpsgrenzen namelijk uit Lop-
persum. 
 
De jeugd speelde eerst een halve competitie en op de vrijdagavond werd er ge-
streden om de prijzen. De wedstrijd om de 3e en 4e plaats werd gespeeld door De 
Drakenbende en Go Girls. De wedstrijd werd beslist op punten doordat De Dra-
kenbende de eerste set won met 20-10 en de tweede set werd door Go Girls ge-
wonnen met 20-14, hiermee werd De Drakenbende 3e. De finale werd gespeeld 
door Gilz Power en De Sjonnies. De Sjonnies wonnen beide sets in resp. 20-6 en 
20-10 en zijn hiermee kampioen bij de jeugd. Jack, Leon, Pieter en Jasper nog-
maals hartelijk gefeliciteerd met behalen van de beker.  
 
De einduitslag is als volgt: 
1. De Sjonnies, 2. Gilz Power, 3. De Drakenbende, 4. Go Girls, 5. Pink Lady’s. 
 
Bij de senioren werden de teams over 2 poules verdeeld en in deze poules ging 
het om de eerste 2 plaatsen. In poule A is Bouwbedrijf Hofman als 1e geëindigd 
en Triezenbergstraat als 2e. In poule B zijn Cracks & Crucks resp. Borglanden als 
1e en 2e geëindigd. Op de vrijdagavond werd om de plekken voor de finale ge-
streden, als eerste de wedstrijd tussen Bouwbedrijf Hofman en Borglanden. Deze 
werd gewonnen door Bouwbedrijf Hofman met als set-standen 16-14 en 15-11. 
De 2e halve finale ging tussen Cracks & Crucks en Triezenbergstraat. In deze 
wedstrijd werden beide sets door Cracks & Crucks gewonnen, met de set-standen 
19-13 en 21-14. 
 
De troostfinale, spelen om de 3e plaats, werd met 2-0 gewonnen door Borglanden 
(25-16 en 25-11). De finale werd in 2 sets gewonnen door Bouwbedrijf Hofman 
met de set-standen 25-13 en 25-21. 
 
De einduitslag is als volgt: 
1. Bouwbedrijf Hofman, 2. Cracks & Crucks, 3. Borglanden, 4. Triezenbergstraat, 
5. Borgweg, 6. Beide Handjes en CJV Stedum, 8. Lellensterweg en Stichting 
Vrienden van het Roggefeest, 10. Bedumerweg II, 11 De Schutters en Bedumer-
weg I, 13. Hoofdstraat, 14. LSV Gym.  
LSV Gym kreeg de aanmoedigingsprijs, een taart.  
De senioren kregen een attentie in de vorm van een stressballetje, de jeugdspe-
lers kregen een sleutelhanger in vorm van een zaklantaarn en snoep. De com-
missie, bestaande uit Janet Dijkstra, Sikko Voorma en Catharina Reker, kijkt terug 
op een geslaagd toernooi. Langs deze weg willen we ook de Rabobank “Noord 
Groningen” bedanken voor de financiële steun. 
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Uitslag tennisquiz TV de Bosbaan 
 
Ons 25-jarig jubileum is al weer eventjes geleden, maar jullie hebben de uitslag 
van de quiz (gemaakt door Herbert Boon en Rien Vis ) nog te goed. 
 
Lies Oldenhof is met slechts 4 fouten winnaar geworden van zowel het mannen 
als het vrouwen klassement. 
Met 5 fouten staan op de tweede plaats Dick van den Berg en Janneke Aue. 
 
(Voor de poedelprijs komen zowel Elizabeth Renkema als Marieke Colstee in 
aanmerking met ieder 17 fouten totaal.) De winnaars krijgen allen binnenkort hun 
prijs(je) thuis. Omdat het gedeelte met de Groninger woorden de meeste vragen 
opriep staan hieronder de juiste antwoorden. 
 
B. zwaitstengel = zweetvoeten; C. pokkeldoeken = vrijen; A. Hikhakken = ruzie-
maken; A. Delle  = litteken; C. Reetveter = string; B. fietskoegels = kapucijners; C. 
wegenzuikertje = navigatie systeem; A. Swienhondje = vaatdoekje; C. dunderkop-
pen = onweerswolken; C. snoetje knuffeln = knuffelen;B. bozzem = schoorsteen-
mantel; B. drukspieker = punaise; C. spaigelplaatje = CD/DVD; C. fiedelkwinten = 
fratsen; C. knipnaogels = hete kolen; C. bolle = stier; A.  bulten broezer = atb; C. 
grasmieger = mietje; B. omloper = werkloze; A. opwarmkast = magnetron 
 
Lia Harkema 
 
 

Hartelijk dank! 
 
De collectanten voor de Nederlandse Brandwonden Stichting zijn weer bij u aan 
de deur geweest en hebben in Stedum een bedrag van € 434,22 opgehaald. 
Hiermee is de Brandwonden Stichting in staat haar belangrijke werk voort te zet-
ten. 
 
De collecte organisator dankt alle collectanten en gulle gevers in Stedum voor hun 
bijdrage aan de strijd tegen littekens. 
 
Greet Smink 

 

 
 
 



16 

Jaarvergadering IJsvereniging Stedum 
 
Op maandag 8 december om 20.00 uur is in het ijsbaangebouw is de jaarverga-
dering van de IJsvereniging Stedum. 
 
 
Agenda. 
 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken 
4. Notulen jaarvergadering 2007 
5. Jaarverslag 
6. Financieel verslag penningmeester 
7. Verslag kasnazieners (+ aanstellen nieuwe kasnazieners) 
8. Bestuursverkiezing/nieuwe kandidaten 
a. Henk Mars (aftredend, niet herkiesbaar) 
b. Bernhard Hofman (aftredend, niet herkiesbaar) 
9. Steemer Omloop 2009 : Ja/Nee ??? 
10. Midzomer kanoen op de ijsbaan ??? 
11. Spreker: Hoe kan ik mij voorbereiden op een Noorderrontrit/Elfstedentocht 

(voeding/kleding/conditie) 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 

 

 
Hengelclub “Ons Genoegen” 
 

Verslag 4e Zomeravondcompetitie-viswedstrijd, 11 juni, 2008. 
Nadat wij ons verzameld hadden op het Haventerrein, vertrokken wij om 18.30 
uur, verdeeld over de auto’s naar het Gemaal Boterdiep. Dat ligt tussen Onder-
dendam en Fraamklap. Hier waren voldoende visplekken aan beide zijden van het 
water. De lucht was blauw met hier en daar grote wolken. Af en toe verscheen de 
zon, maar warm was het niet. Er stond een stevig windje en er vielen een paar 
druppels regen. Maar het bleef mooi lang licht. 
 
Gerben Feenstra kwam wat later. Hij had met een hardloopwedstrijd meegedaan. 
Vrijwel meteen kreeg Gerben beet. Zijn hengel stond krom als een boog. Na heel 
wat gestoei kwam er een mooie karper boven water. Jammer genoeg telde deze 
karper reglementair niet mee voor de punten. Pas om vijf voor half tien kon ikzelf 
een mooie vis binnenhalen. De zwaarste brasem van de avond werd gevangen 
door Dries Ameling. Bij het tellen en wegen ging het leefnet van Johan de Jonge 
te water; het zonk meteen achter de steile muur van het gemaal. Ondanks onmid-
dellijke actie was het net onvindbaar. ’s Avonds, na afloop van de wedstrijd, is 
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Johan met een hark nog naar de plek teruggereden. Bij de rietkraag kreeg hij zijn 
leefnet weer uit het water! 
 
De uitslag van de viswedstrijd van 11 juni: 
1e B. Hofman: 6 stuks, 2540 gram, 56,8 punten. 2e D. Ameling: 8, 2130, 50,6 en 
een brasem 1660 gram! 3e J. de Jonge: 7, 1460, 36,2. 4e G. Feenstra: 3, 1130, 
25,6. 5e E. Ameling, 1, 540, 11,8. 6e J. van Leeuwen: 2, 100, 4. 
 
Verslag 5e Zomeravondcompetitie- viswedstrijd, 18 juni, 2008. 
Ook nu weer werd er gevist bij het Gemaal Boterdiep. Bij aankomst zaten bij het 
gemaal al een aantal mensen te vissen. Voor de duidelijkheid: dit waren geen le-
den van onze club. Na verloop van tijd vertrokken ze weer. Eén van hen, een vis-
ser uit Middelstum, deelde mee dat het niet wilde. Daarom ging hij weg. Zelf ving 
ik in het begin een aantal ondermaatse vissen. Volgens mij was er dus geen en-
kele reden om aan te nemen dat het niet zou willen. Na een poosje kwam ons 
clublid Gerrit Rijskamp bij ons kijken. Hij maakte een praatje met enkele wed-
strijdvissers en stapte daarna weer op de fiets. Ook het clublid Roy Mulder zagen 
wij voorbij rijden. Heel even vielen er een paar regendruppels, maar toen de re-
genjas aan was, was het alweer droog. Een aantal futen zwom heen en weer en 
dook weer onder water. Een mooie veelbelovende aanbeet werd onderbroken, en 
toen kwam een fuut boven water… Was hij langs mijn lijn gezwommen?  
Sommige deelnemers hadden van deze wedstrijd veel meer verwacht. 
Van secretaris-penningmeester Tjeerd Burgstra ontvingen wij, voorafgaande aan 
deze wedstrijd, allemaal een lijst met de tussenstand na vier wedstrijden. In over-
leg met de deelnemers werd besloten om de volgende wedstrijd een week later 
dan gepland te vissen. Daarmee verschuiven ook de andere wedstrijden een 
week vooruit. 
 
Tussenstand na vier wedstrijden: 
1e D. Ameling: 25 vissen, 3610 gram, 97,2 punten ( heeft 4 wedstrijden gevist). 2e 
B. Hofman: 10, 3450, 79, (2). 3e J. van Leeuwen: 10, 2650, 63, (3). 4e G. Feen-
stra: 7, 2620, 59,4, (4). 5e J. de Jonge: 7, 1460, 36,2, ( 1). 6e E. Ameling: 8, 1150, 
31, (4). 7e G. Hovenga: 6, 1040, 26,8, (2). 8e B. Boxem: 1, 80, 2,6, (3). 9e W. 
Boxem: 0,0,0, (2). 
 
De uitslag van de viswedstrijd van 18 juni 2008. 
1e D. Ameling: 5 stuks, 1090 gram, 26,8 punten. 2e B. Hofman: 3, 1020, 23,4. 3e J. 
de Jonge: 2, 960, 21,2. 4e J. van Leeuwen: 4, 510, 14,2. 5e G. Feenstra: 3, 140, 
5,8. 6e E. Ameling: 2, 150, 5. 7e G. Hovenga: 2, 110, 4,2. 8e B. Boxem: 0,0,0. 9e 
W. Boxem: 0,0,0. 
 
Eldert Ameling  
Voorzitter Hengelclub “Ons Genoegen”
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 

30 november Cabaretier Ruurd Walinga treedt op in Gereformeerde kerk 
 
8 december Jaarvergadering IJsvereniging Stedum. 
 
12 december Deadline van De Stedumer. 
 

17 december NBvP, Vrouwen van NU. Kerstavond met een Pools tintje. Om 
20.00 uur in het “Hervormd Centrum” Stedum. 

 

18 december  Passage Kerst 2008 samen met de Nederlands Hervormde vrou-
wenvereniging. 

 
20 december Waterdisco als slotfestijn van Kom in Beweging! 
 

24 december Kerstnachtdienst in Bartholomeüskerk om 21.30 uur. 
 

24 december Kerstnachtdienst in de Gereformeerde kerk om 22.00 uur. 
 

6 januari  Nieuwjaarsvisite met medewerking van Heino de Vries 
met dia"s van Stedum en omgeving in het Hervormd Centrum 
om 14.30  uur. 

 

26 januari   Passage, mevrouw Lenstra uit Groningen, onderwerp: Hospice 
Gasthuis. 

 

30 januari  Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon. 
 
 

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 in verband met de feestdagen een week eerder, rond 
19 december. Kopij inleveren bij de redactie voor vrijdag 12 december. 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,  
Eldert Ameling en Janna Bathoorn. 
Advertenties: Wilco Witteveen: 0596 55 17 81, jvanwijk03@hetnet.nl 
 

 


