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Stedum gastvrij ontvangen 
 

 
 

Zaterdag 7 juli waren 80 Stedumers te gast bij drie boeren rondom Stedum. Het 
initiatief was genomen door de Activiteitencommissie van Dorpsbelangen, en met 
verve door de families Verduijn, Slager-Wiersema en Blikker opgepakt. Ook LTO 
Noord was enthousiast, en de zuivelfabrieken van de boeren lieten zich niet onbe-
tuigd, met kaas en dessertproeverijen. De Stedumers bleken erg geïnteresseerd, 
en stelden veel vragen. Men was getroffen door de verschillen tussen de bedrij-
ven, en omgekeerd waren de boeren onder de indruk van de interesse van hun 
dorpsgenoten. De bezoeken eindigden met een diner bij Blikker, onder de bomen 
op het erf. Al etend en genietend van de mooie plek had men zicht op drie 
100.000 liter koeien, die voor deze gelegenheid in de voortuin mochten lopen.  
Irma en Ingrid, en postbode Siemen, gespeeld door toneelvereniging ONA,  
hadden er een mooie sketch over. Aan het slot werd aan de familie Blikker een 
oorkonde voor deze koeien uitgereikt. Er was ook muziek, van de Gillian Welch  
Adhoc band, met onder andere Simone Prins en Rein Pol, en een accordeonduo,  
 

 

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 Geert Bouwman (foto: Janna Bathoorn). Geert woont zijn hele leven al 
in Stedum. Hij is een echte muziekliefhebber. Eldert Ameling praat met hem over familie, werk 
en muziek.  
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met oud-Stedumer en nu “Lopster” Grietje Glas. De buien waren ons goed gezind, 
het kleine beetje regen was niet hinderlijk. Kinderen, maar ook ouderen doken 
onder de geïmproviseerde tafels, stropakken werden na afloop omgekeerd om 
weer droog te zitten en er was ook een boom of de garage om te schuilen.  
 

Uit de reacties bleek duidelijk dat de Stedumers veel hebben opgestoken. Heel 
verschillende bedrijven; hoorde je regelmatig opmerken. Naast de gezelligheid 
was dat ook een belangrijke reden om “Stedum de boer op” te laten gaan. Velen 
vonden dat dit een vervolg moest krijgen. Dat krijgt het zeker, ook de boeren heb-
ben afgesproken bij elkaar te gaan kijken. 
Wethouder Jan Stoel verblijdde de kinderen van de Lellensterweg met een waar-
schuwingsbord voor overstekende eenden. Zo worden dieren en mensen weer 
beter van dit evenement. Gezien het succes zal het in de toekomst zeker nog 
eens herhaald moeten worden. Dank aan alle vrijwilligers, speciaal aan de gast-
vrije boeren, en Mathijs Slager, die met zijn keukenploeg (w.o. soep van Wiebe 
Werkman) een voortreffelijk diner in elkaar wist te draaien. 
 

Lies Oldenhof 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 

 

Bijeenkomst op 5 september over aardbevingen 
 

Op 5 september is er naar aanleiding van de aardbevingen een bijeenkomst in 
Vita Nova, Heerestraat 39, Middelstum, 20:00 uur. Iedereen is welkom. 
 

De Vereniging Groninger Bodem Beweging (GBB) organiseert woensdag 5 sep-
tember een avond over de aardbevingen van 15 en 16 augustus jl. De bedoeling 
van deze avond is dat de inwoners hun ervaringen kunnen delen, niet alleen met 
elkaar maar ook met de media, politici en andere betrokken partijen die als toe-
hoorder aanwezig zullen zijn. 
 

De gevolgen van de gaswinning zijn nu wel erg voelbaar geworden, voor sommi-
gen dramatisch. De NAM vindt het alleen maar "vervelend". Over de kracht van 
de beving bestaat verschil van mening. Ook de toename van het aantal bevingen 
roept vragen op. Gedupeerden moeten vaak vechten om een rechtvaardige ver-
goeding te krijgen. 
 

De GBB meent dat de impact die de bevingen hebben op bewoners en hun hui-
zen niet helder doorklinkt in de media. Vandaar deze bijeenkomst waarbij bewo-
ners aan het woord zijn en de media, politici en deskundigen toehoorder zijn. De-
ze keer dus geen panel van deskundigen of wetenschappers. Ze worden wel uit-
genodigd maar alleen als toehoorder. Veel media hebben laten weten aanwezig 
te zullen zijn. 
 

Kom allemaal want alleen zo kunnen we laten zien dat we het zat zijn! 
 

Jelle van der Knoop 
Voorzitter van de Vereniging Groninger Bodem Beweging 
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Nog even buiten spelen 
 

Als het goed is zijn de koperblazers van Jehova Nissi inmiddels – na een aantal 
weken rust – flink bezig hun mondspieren te trainen, oftewel; hun 'embouchure' op 
te bouwen. Want, zonder goede embouchure krijg je geen mooie klank en ons 
eerste optreden dit seizoen nadert met rasse schreden: Dat is op zondag 30 sep-
tember, wanneer de wandelaars van de Tocht om de Noord Stedum aandoen én 
de Stemer wielertocht wordt verreden. Dat mag niet ongemerkt voorbij gaan en 
daar zullen wij met vrolijke fanfaremuziek aan proberen bij te dragen. Lekker nog 
even buiten spelen. 
 

Terugkomend op die mondspieren: Echte professionals verslappen natuurlijk nooit 
en blijven elke dag oefenen, niet alleen hun embouchure, maar ook de lenigheid 
van hun vingers. Zo ontmoetten wij in Frankrijk een Nederlandse jazz-trompettist 
die een rustig plekje buiten de camping had opgezocht voor zijn dagelijkse oefen-
sessie, terwijl wij in het bos achter hem takken verzamelden voor ons dagelijkse 
kampvuurtje 's avonds bij de tent. Wát een vakantie! 
 

En wat hebben we  toch nog een mooie zomer gehad. Weet u nog het Zomer-
avondconcert dat wij hebben gegeven op zaterdagavond 30 juni op het Borgter-
rein? Het is echt een heel mooi zomerfeest geworden. Er waren veel mensen – al 
dan niet met hun eigen tuinstoeltje – muzikaal kwamen we steeds meer op stoom 
en het eten en drinken van Tonnie Slager vond gretig aftrek. Sommige orkestle-
den hebben in korte tijd veel werk verricht. Hulde! Ze bouwden een decor, twee 
tenten, sleepten tafels en stoelen aan en versierden het terrein. Het zag er prach-
tig uit, de muzikanten waren uitbundig zomers gekleed en toen het donker werd 
en de lichtjes in de bomen brandden, was het helemaal prachtig. Geen wonder 
dat velen nog tot laat gezellig bleven kletsen. Een van onze vaste donateurs 
kwam naderhand zelfs een extra envelopje met geld brengen.Vanaf deze plek 
nog hartelijk bedankt voor deze verrassende blijk van waardering. Hoe dan ook, 
voor herhaling vatbaar, dachten wij, dit Borgconcert op een zomerse avond. En 
wie weet sluiten anderen zich bij ons aan om deze feestavond verder in te vullen. 
 
Fenneke Colstee 
cmv Jehova Nissi 
 

 

Werkdag Steemer Bos 
 

De Groencommissie organiseert op zaterdag 8 september een werkdag in het 
Steemer bos. We gaan zand op een pad door het bos aanbrengen. Het is de start 
van een reeks verbeteringen in het Steemer bos. Op donderdagavond 6 septem-
ber worden de plannen gepresenteerd. Paden worden verbeterd, kersen- en no-
tenbomen aangeplant, vogelhuisjes opgehangen en nieuwe bankjes geplaatst. 
Verder zetten we de werkzaamheden voort om bij alle bosranden bomen om te 
zagen. Door de bosranden te dunnen ontstaat er ruimte en krijgen kleine boom-
pjes en struiken een kans om te groeien. Bovendien groeien de stompjes van de 
omgezaagde bomen weer terug als struiken. Hierdoor ontstaat een dichte bos-
rand, zodat de wind niet zo maar door het bos kan waaien. Dichte bosranden zor-
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gen voor een ‘bosklimaat’ in het bos en dat is belangrijk voor de plantengroei in 
het bos. Er ontstaat meer variatie in het bos qua bomen, struiken en planten, die 
op hun beurt weer verschillende soorten dieren aantrekken. Inmiddels groeien er 
al varens en bosaardbeien in het bos. 
 

Van de omgezaagde bomen en takken worden takkenrillen gemaakt. Deze ‘muur-
tjes’ van bomen en takken houden ook de wind tegen en vormen een onderkomen 
voor egels en vlinders. Ook hazen zoeken er een schuilplaats. Op het dode hout 
groeien bovendien allerlei paddenstoelen. 
 

Op deze werkdag gaan we van 9.00 uur tot 12.30 uur werken in het Steemer bos. 
Zin om te helpen? Kom dan om 9.00 uur naar de ijsbaan/tennisbaankantine. Na 
een korte instructie vertrekken we meteen naar het bos om aan de slag te gaan. 
Met kruiwagens en scheppen gaan we zand aanbrengen op een bospad. Halver-
wege de ochtend wordt er gezorgd voor koffie/thee, chocolademelk en koekjes. 
 

Presentatie Groenplan Steemer Bos  
De presentatie van de geplande werkzaamheden wordt gehouden in de ijs-
baan/tennisbaankantine op donderdag 6 september. Vanaf 19.45 uur staat de kof-
fie klaar. Om 20.00 uur start de groencommissie met de presentatie. In de groen-
commissie zitten Landschapsbeheer Groningen, Staatsbosbeheer en een aantal 
mensen uit het dorp (o.a. van scouting en dorpsbelangen). 
 

Lorette Verment 
De Groencommissie 
 

 

Bos uitgedund 
 

Staatsbosbeheer is in de 
tweede week van augustus 
bezig geweest met het ma-
chinaal dunnen van het bos-
perceel langs de Bedumer-
weg van het Steemerbos. 
Dunnen is nodig om de bos-
sen gezond te houden. Door 
her en der bomen uit het bos 
te halen krijgen andere bo-
men meer ruimte om te groei-
en. Op de open plekken valt meer licht in het bos. Daar profiteren planten en 
struiken van en dat is weer goed voor allerlei soorten dieren. De boomstammen 
worden tijdelijk aan de rand van het bos langs de paden en wegen opgeslagen 
waarna ze door de aannemer worden opgehaald. De opbrengst van het hout ge-
bruikt Staatsbosbeheer voor het beheer. Het resthout zoals boomkronen, losse 
takken en onbruikbare stamdelen blijven in het bos achter. Het dode hout levert 
een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een natuurlijk bos.  
 

Ronald Willems  
Stedum.com

Foto: Wim Zijlema 
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Korenbloemen blauw 
 

'Drie kleine kleutertjes die zaten op een hek... Wáárover spraken zij...? 't Wás 
over krekeltjes en korenbloemen blauw...' Dat liedje zong ik vroeger graag en ik 
was dol op korenbloemen. Maar die bijzondere bloemen zijn inmiddels vervangen 
door een inweek- en voorwasmiddel en ik heb ze sinds mijn Twentse jeugd nooit 
meer gezien, in Nederland. Tot dit jaar Want in dit jaar van de bijen zag ik ze 
weer, in de met prachtige veldbloemen ingezaaide akkerranden! Niet alleen bij 
Midlaren en – fietsend naar het werk in Groningen – even buiten Thesinge, maar 
ook rond Stedum! En op meer plaatsen. Maandenlang kunnen we nu al genieten 
van al dat fraais. En, wat belangrijker is, die randen zijn heel gunstig voor de na-
tuur. Ontelbaar veel beesten als bijen en andere insecten (honderden per vierkan-
te meter), vogels en zoogdieren hebben er dit jaar voedsel kunnen vinden, broe-
den en bescherming zoeken. Wie weet zingen Stedumse kinderen nog steeds 
over die kleutertjes op dat hek, dan weten ze nu tenminste ook waarover ze het 
hebben. Bedankt boeren, voor dit goede initiatief! 
 

Fenneke Colstee 
 

 

Op goud geluk 
 

Het is al bijna een zomer geleden, dat we in Stedum hebben genoten van de Cra-
zy Race en een geweldige feestweek, waarbij we gelukkig ook over het weer niet 
te klagen hadden..  
Het waren weer feestavonden als vanouds. Op de lifestyle beurs was het goed 
toeven in de tent met diverse stands en shows op het podium. Op het voetbalveld 
hebben we met verbazing en bewondering gekeken naar de roofvogelshow. 
Op de zondag was er een bijzondere tentdienst die goed bezocht is. 
Ook de 55+ dag was zeer geslaagd met de traditionele jeu de boules, een crea-
tieve workshop en een workshop schieten. Deze laatste met begeleiding door de 
schuttersvereniging natuurlijk. Helaas viel de opkomst op de donderdagavond bij 
de Störmvogels wat tegen. Maar degenen díe er waren, hadden het zichtbaar 
naar hun zin. 
 

De kinderen hebben zich op de woensdagmiddag uitermate goed vermaakt met 
de (in)spannende activiteiten op het voetbalveld en de zandvlakte, waar Cor Sla-
ger zich op een geweldige manier voor ingezet heeft. 
 

Als organisatie kijken we terug op een heerlijke feestweek, waarin het op rolletjes 
liep. Dit  was natuurlijk niet mogelijk geweest zonder alle sponsoren, de vele vrij-
willigers, de mannen van Stedum.com en iedereen die op welke manier dan ook 
heeft bijgedragen aan deze supergezellige feestweek. 
 

Via deze weg willen we iedereen hiervoor heel hartelijk bedanken! We verheugen 
ons nu al op de feestweek in 2014. Tot die tijd kunnen volop herinneringen wor-
den opgehaald en foto’s worden bekeken op Stedum.com. 
 

Ellen Roede 
Stichting Op Goud Geluk 
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Geert Bouwman, een op-en-top muziekliefhebber 
 

Een bekende Stedumer familie is de familie 
Bouwman. Al moet ik er bij zeggen dat er door 
verhuizingen op dit moment minder leden van 
deze familie in Stedum wonen dan een jaar of 
wat geleden. 
Aan de Lellensterweg 20 woont Geert Bouw-
man. In zijn gezellige huiskamer vol met mu-
ziekapparatuur, cd's en grammofoonplaten, pra-
ten wij over muziek, over nu en vroeger. Geert 
is vrijgezel. Hij is eenenzestig jaar. Je zou het 
hem niet geven. Hij ziet er uit als een jaar of 
veertig. "Maar," zegt Geert, "ik heb intussen al 
wel wit haar gekregen." 
Kom je vanuit het dorp over de Lellensterweg 
dan woont Geert in het eerste huis van de drie 
woningen onder één kap. Op deze plek stond 

vroeger een oude dubbele woning met de huisnummers 20 en 22 (Woningbouw-
vereniging, Stedum). "Daar hebben wij nog met onze ouders gewoond," zegt 
Geert, "op nummer 20." In de jaren zeventig werd het huis met het huisnummer 
22 door sommige Stedumers wel eens 'meelfabriekje' genoemd. Waarschijnlijk is 
deze naam thans vergeten. 
 

Lag er vroeger achter deze dubbele woning, en vanaf nummer 22 tot aan het huis 
van J.H. Mars, bouwland en weiland. Nu staat hier overal mais.  
Geert Bouwman werd geboren in Groningen (het ziekenhuis) en woonde de eer-
ste jaren met zijn familie aan de Lellensterweg. Geert: "In 1954 verhuisden wij 
naar Crangeweer, naar de Bedumerweg. Ook een dubbele woning. Wij woonden 
naast Jan Vast. Piet Eisema woonde aan de andere kant. Je had daar ook nog de 
bessentuin van familie Slager. Ik hielp boer Wiersema wel met bieten 'ainjen' (ook 
wel 'op ainen zetten', de jonge bietenplanten uitdunnen zodat zij op een regelma-
tige afstand van elkaar staan). 
 

In 1959 is de familie Bouwman verhuisd naar de Hoofdstraat 14. "Dit was een he-
le overgang," vertelt Geert, "eerst op de open vlakte en toen in het dorp. Voordat 
wij in dat huis kwamen, aan de Hoofdstraat, woonde daar een mevrouw Alie 
Leseman. Zij verhuisde naar het huis naast Danhof. Deze woning bestaat niet 
meer en is later afgebroken. Het was een lange woning. Achterin woonde onze 
oom Gerrit Knot met zijn gezin." 
De vader van Geert Bouwman heette Jan Bouwman. Hij was een bekende Ste-
dumer en een bijzonder aardige man. Geert: "Ik herinner mij uit mijn eerste jeugd-
jaren dat mijn vader op de dorsmachine zat. Daarna werkte vader op de kabelfa-
briek in Delfzijl." 
De moeder van Geert, een vriendelijke, zorgzame vrouw, heette Hendrikje 
Bouwman-Knot. Op de Lopsterweg 37 woonden haar ouders. In een schriftje 
schreef de moeder van Geert de namen van de familieleden op met hun verjaar-



 8

dagen. Geert slaat dit schriftje open en wij lezen dat vader Jan Bouwman geboren 
is op 3 oktober 1917. Geerts moeder werd geboren op 5 mei 1921. Het echtpaar 
Bouwman kreeg negen kinderen. Geert: "Ik heb vier zusters en ik had vier broers. 
Eén broer is al overleden." 
 

In hetzelfde schriftje met namen en verjaardagen lees ik dat Siemy de oudste van 
de kinderen is. Zij werd geboren in 1943. De oudste zoon is Dirk Bouwman, gebo-
ren in 1945. Hij wordt Derk genoemd. De jongste van het gezin is Gerrit. Hij werd 
geboren in 1965. "Wij zijn allemaal op de Crangeborg geweest, de Christelijke 
School aan de Bedumerweg," vertelt Geert. 
 

Net als zijn broer Derk en vader Jan Bouwman heeft Geert veel gevist. Maar zijn 
broer Derk was wel actiever. Die heeft jarenlang deelgenomen aan de viswedstrij-
den van Hengelclub 'Ons Genoegen', Stedum. Net als zijn broer is Geert al een 
hele tijd lid van deze hengelclub. "Wat mijn vader betreft, vissen was zijn lust en 
leven," vertelt Geert, "hij ging wel met zijn brommer er op uit om te vissen. Maar 
mijn vader heeft ook veel gebiljart. Daar was hij in zijn tijd goed in! Hij deed mee 
aan de competitie in het café aan de Hoofdstraat. En ik ben ook lid van de biljart-
club 'De Goede Stoot' in Stedum geweest. Ook mijn broer Dirk Jan was in die ja-
ren lid. Hij woont met zijn gezin aan de Lopsterweg 37." Geert vond het een mooie 
tijd zo samen met zijn vader en broer op de biljartclub. "Je mag onder een wed-
strijd niet voorzeggen, niet zeggen hoe je een bal moet stoten. Maar het over-
kwam mij wel eens dat mijn vader zei: doe dat maar zo, of zo..."  
 

Vader Bouwman ging ook vaak een stukje fietsen. Kwam hij een bekende tegen 
dan stapte hij van zijn fiets af en werd er even gepraat. Geert: "Vaak gingen al die 
gesprekken vroeger over de gewassen op het land. Zij wisten in die tijd ook alles 
van het koren en van de aardappels." 
Bij de Zweedse woningen in ons dorp was indertijd nog tuinbouw. Verschillende 
families hadden daar lapjes grond die bewerkt werden. Daarnaast werd er elk jaar 
door families in het dorp grond bij de boeren gehuurd. Op deze manier konden 
deze gezinnen zelf hun eigen aardappels verbouwen. Ook de familie Bouwman 
deed dat. "Wij gingen dan op een zaterdagmorgen om zeven uur met mijn vader, 
broers en zussen van huis om aardappels te rooien." 
 

Op verjaardagen komen de broers en zussen met hun families nog steeds bij el-
kaar. Emmen is de verste woonplaats, maar de overige familieleden wonen in 
Stedum en omgeving. 
Moeder Bouwman overleed in 1989, vader Bouwman overleed in 1991. 
"Ik ben destijds vanuit het ouderlijk huis naar de Lellensterweg 20 gegaan," vertelt 
Geert Bouwman, "de woningen, drie onder één kap, werden op 1 september 1985 
opgeleverd." Ook zijn broer Gerrit woonde enige tijd op de Lellensterweg, nummer 
22a. Gerrit is getrouwd en woont nu in Appingedam. "Ik heb nog gevoetbald met 
Gerrit," zegt Geert, "bij 'VV Stedum'." In het jubileumboekje van de voetbalclub 
'VV Stedum 60 jaar' staat een foto uit 1977. Je ziet hierop de leden van het 5e elf-
tal dat toen kampioen was. Geert zit op de voorste rij.  
 

Bewoners uit de beginjaren van deze woningen, drie onder één kap, zijn: Harrie 
Dijkema op nummer 22 en Peter Hartholt op 22a. Geert herinnert zich nog hoe hij 
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voor Peter, die daar maar korte tijd woonde en in 2004 veel te jong overleed, een 
terrasje met tegels heeft aangelegd. 
Na de lagere school ging Geert Bouwman naar de ambachtsschool en leerde voor 
timmerman. "Je kon toen nog werk krijgen," zegt Bouwman, "eerst ging ik aan het 
werk bij Nanninga, Winneweer. Dat was toen Houtstek Nanninga. Later maakten 
ze van board keukens, kastjes, aanrechten en aanrechtbladen. Ik was boardza-
ger." Hierna werd er spaanplaat bij Nanninga gebruikt. Met een collega zaagde 
Geert toen spaanplaat op maat. Hij reed toen met de brommer naar zijn werk en 
naar huis. Zijn eerste brommer was een Mobyllette. Vervolgens werd het een Ga-
relli en later een Yamaha. Geert heeft altijd brommer gereden. 
In 1979 ging Nanninga failliet. "Het was gebeurd." Er volgde een tijd met af en toe 
een baantje. Dan was hij hier, dan weer daar. Er volgde een zogenaamde Mel-
kertbaan tot 2004. Tenslotte kwam hij aan het werk bij werkgemeenschap Five-
lingo, Appingedam. "Ik kwam daar omdat ik lichamelijk niet meer honderd procent 
was." Het is gevarieerd werk, vaak buiten. Geert en zijn collega's werken zelf-
standig. Zij doen allerhande klusjes bij ouderen, mensen die dit zelf niet meer 
kunnen. Dit heet 'Servicedienst'. "Wij gaan afhankelijk van de klus met twee, drie 
man op pad. Wij plaatsen bijvoorbeeld een schutting, hangen schilderijtjes of lam-
pen op. Leggen tegels, of passen drempels aan." 
 

Wij praten over zijn woning. Geert: "Het is een kleine woning, maar je went er aan. 
In het begin had ik hier wat moestuin, verbouwde van alles wat." Hij kookt zelf zijn 
eten, doet zijn huishouding. Staat 's morgens al om zes uur op. Neemt de trein 
van vijf voor zeven naar Appingedam. Moet dan vanaf het station nog drie kilome-
ter naar het Fivelingo gebouw op zijn vouwfiets. "Mijn broer Gerrit werkt er ook," 
zegt Geert.  
In zijn huiskamer met open keuken, op een fijne comfortabele stoel, zit Geert voor 
het beeldscherm van zijn computer. Nu is het tijd voor de muziek! Hij houdt zijn 
afstandsbediening in de hand. Bouwman heeft maar liefst 15642 plaatjes, zeg 
maar liedjes, in zijn computer opgeslagen! "Ik heb een heleboel Polka-muziek!" 
Het systeem is zo dat Geert zelf een programma kan samenstellen in zijn compu-
ter en dit hierna kan afspelen. Lampjes in de apparatuur slaan uit. Op het beeld-
scherm staan rijen titels. "Ik ben een groot liefhebber van de jaren zeventig mu-
ziek! Van populaire muziek, ook wel van popmuziek, Duits- en Nederlandstalig. 
Maar beslist geen Hardrock. En zet gerust maar in je artikel dat ik etherpiraat 
ben... geweest en nu nog steeds...!" 
"Kan ik dat er wel inzetten...?" vraag ik onzeker. "Ja, doe dat gerust. Het geeft he-
lemaal niks, want het is bij de instanties wel bekend," antwoord Geert, "ik ben Ra-
dio Toscana op de frequentie 100 FM." 
Nu gaat het gebeuren. In superkwaliteit draait Bouwman een polkanummer, de 
muziek waar ikzelf ook erg veel van houd. Na drie polkanummers gaan wij luiste-
ren naar Armand. Drie nummers achterelkaar. Eén nummer heb ik nog nooit eer-
der gehoord. Dit onbekende nummer komt ook nooit op de radio. Maar Geert 
Bouwman heeft het en draait het!! Geweldig! 
 

Eldert Ameling 
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 In de kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of 
minder bekende bewoners van het 
dorp voorgesteld. Deze borduurt ver-
der op de oude rubriek : Nieuwe be-
woners. Deze keer zijn Reinder Da-
vids en Gea Davids. Zij wonen aan 
Singel 28. 
 

Sinds wanneer wonen jullie in  
Stedum? 
Sinds  21 maart 2012 
 

Waar zijn jullie geboren? 
Allebei  in Winschoten. 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Reinder werkt bij de bloedbank en 
Gea werkt bij het consultatie bureau. 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid?   
Reinder en Gea houden allebei van 
motorsport. 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebe-
stemming? 
Turkije. 
 

Wat nemen jullie mee naar een on-
bewoond eiland?  
Een leesboek, puzzelen en kaarten. 

 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen?  
Het huis en de sociale contacten. 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe?  
We gaan naar bepaalde evenementen. 
 

Wat zouden jullie doen als jullie de Postcodeloterij Straatprijs winnen? 
Een camper kopen en reizen maken. 
 

Wat vind je, naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
Rondom de kerk. 
 

Wat is jullie antwoord op de  vraag van de vorige nieuwe bewoners: Welke 
activiteit missen jullie in Stedum? 
Een ontmoetingsplek , waar  de jeugd van 12-16 jaar  actief kan zijn. 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen? 
Wanneer jullie de keus zouden hebben, zou  je dan weer opnieuw voor Stedum 
kiezen? 
 

Afie  Nienhuis 
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De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon  
 

Op vrijdag 31 augustus een nieuwe bijeenkomst van de Eerste Groninger Voor-
lees- en Vertelsalon in ’t Oude Raedthuys. Ontvangst vanaf 20.00 uur, aanvang 
20:30 uur tot ongeveer 23:00 uur. Pauze om 21:30 uur. Toegang gratis. 
 

Deze nazomeraflevering biedt onder meer het podium voor Joanna Paszkiewicz 
met een performance over A4, Fieke Gosselaar met gedichten in de taal van 
Oost-Groningen en Jelou met verzen voor een fris gemoed. Ook Kasper Peters, 
Iris Bouman en Jan de Jong zijn te beluisteren en te zien met voordrachten. Inlich-
tingen Paul Marius Borggreve 050-5412031, algehele@gmail.com 
 

Paul Marius Borggreve 

 

 

Tante Muis start dagopvang in Loppersum 
 

Vanaf 1 september 2012 start kinderopvangorganisatie Tante Muis met dagop-
vang in Loppersum, aan de Badweg 20: het Huis van Tante Muis. Er wordt gestart 
met opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar. Tante Muis probeert zich te onder-
scheiden door flexibele opvang aan te bieden dat af te nemen is in kleine blokken. 
Ideaal voor ouders die onregelmatige werktijden hebben. Belangstellenden kun-
nen contact opnemen met het kantoor van Tante Muis; (0596) 57 34 43 of email 
info@tantemuis.nl! 
 

Marieke Dijkema 
 

 

Bijna lege agenda op Stedum.com 
 

Volgens de online dorpsagenda zijn er niet veel activiteiten meer. Waarschijnlijk is 
dat slechts schijn en zijn er wel degelijk dorpsactiviteiten in het vooruitzicht. Het is 
handig om van andere verenigingen te weten wanneer zij iets organiseren (alles 
in één overzicht/agenda). Wat, waar, hoe laat, kosten? Dat zijn de belangrijkste 
punten om te weten. Een agendapunt vat al deze punten kort samen. Stuur je 
nieuws en agendapunten naar: redactie@stedum.com.  
 

Mocht de geluids-/ lichtinstallatie voor jullie activiteit nodig zijn: laat het dan a.u.b. 
14 dagen (of eerder) van te voren weten. Er zijn geen kosten verbonden voor het 
maatschappelijk gebruik (door vereniging/organisatie) van deze installaties. 
 

Ronald Willems 
Stichting www.stedum.com 
 

 

Collectanten gezocht 
 

Het Nationaal MS Fonds zoekt nog collectanten. De collecteweek is van 19 t/m 24 
november. Meld je aan bij het Nationaal MS Fonds, www.nationaalmsfonds.nl of 
via 010-591 98 39.  
 

Pamela Zaat 
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Steemer appeloogst met dorpstuin De Heemen 
 

 
 

Dit jaar is Stedum een Kern met Pit en de pit zit in de dorpstuin. Na zaaien en 
groeien is het nu tijd om te oogsten. Op 29 september zamelen we appels in om 
die te laten verwerken. Heb je ook appels en vind je het leuk om hier Steemer ap-
pelsap van te laten maken? Laat het ons weten, ter plekke op de dorpstuin of via 
buur@deheemen.nl . 
Van 30 september tot eind oktober is er in de Zorgbuurderij bij de dorpstuin de 
expositie 'Groeien op dorpstuin De Heemen' te zien. De 'oogst' van de workshops 
van 16 juni  wordt dan tentoongesteld. Kom kijken naar handgeschept papier met 
bloemetjes en prei, naar kommetjes van klei uit de dorpstuin, naar surrealistische 
foto's van groente, naar de prachtigste gedroogde bloemen en laat je wegjagen 
door de vogelverschrikkers. 
 

Lorette Verment 
De dorpstuin 
 

 

Oekraïne reis 
 

Alle voorbereidingen zitten er op en bij het uitkomen van deze Stedumer zit ook 
onze reis er al weer op. Wij zijn erg blij en dankbaar dat de voorbereidingen zo 
goed zijn gegaan. Financieel was de reis mede dankzij uw hulp snel voor elkaar. 
We hebben zelfs nog een flinke bonus mee kunnen nemen naar kindertehuis “De 
Barmhartige Samaritaan”. We willen iedereen die ons gesteund heeft en andere 
geïnteresseerden uitnodigen voor een presentatie van onze reis. Deze houden wij  
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zaterdagavond 29 september om half 8 in het Hervormd Centrum (Bedumerweg 
8, Stedum). Omdat we graag willen weten op hoeveel mensen we kunnen reke-
nen , willen we u vragen om u van te voren op te geven (voor 24 september). Dit 
kan via oekrainereis@live.nl of bij familie Rijskamp,(0596) 55 15 00.  
 

Mariëlle Rijskamp 
Commissie Oekraïne reis 
 

 

Tibet in de Boekwerkplaats 
 

De eerste twee weekenden staat 
Tibet centraal in de Boekwerkplaats 
in Stedum. Tijdens de Open Dagen 
is er een tentoonstelling van de Ti-
betaanse kunstenaar Tashi Norbu 
en zijn er handgebonden producten 
van Tibetaanse vluchtelingen uit 
Dharamsala (Noord-India). 
 
Tashi Norbu combineert de klassie-
ke Tibetaanse kunst met moderne 
schilderkunst. Dat levert een heel 
boeiend resultaat op, waarbij de kij-
ker steeds weer iets nieuws ontdekt 
in het werk van Norbu 
(www.tashinorbu.be). Het is bijzon-
der dat het werk van deze kunste-
naar nu te zien is in de Boekwerk-
plaats in Stedum. 
 

Tijdens de Open Dagen zijn er 
nieuwe handgemaakte boekjes (met 
handgemaakt papier) en speciale 
fotolijstjes te koop. Alle producten 

zijn gemaakt door Tibetaanse vluchtelingen in Dharamsala (Noord-India). De op-
brengst van de verkoop komt uiteraard geheel ten goede aan de Tibetanen. 
 

Verder is er natuurlijk werk te zien van cursisten Boekbinden en prachtige produc-
ten die gemaakt zijn tijdens de diverse workshops. Als het weer meezit en er een 
mooie wind waait, dan zal bovendien op zaterdag 8 september de lucht boven de 
Boekwerkplaats in Stedum weer vol staan met prachtige zelfgemaakte vliegers.  
 

De Open Dagen zijn op zaterdag 1 en zondag 2 september en zaterdag 8 en zon-
dag 9 september, telkens van 13.00 tot 18.00 uur in De Boekwerkplaats, Hoofd-
straat 45. Toegang gratis. Meer informatie staat op www.boekwerkplaats.nl  
 

Fenneke Colstee



 14

 

sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp 

  

Van de tennisvereniging 
 

“Wat las ik in het Dagblad: de tennisclub in Stedum is opgeheven?”,  
verraste een bekende me op een verjaarsfeestje. 
“Niet dat ik weet….. De laatste keer dat ik iets met de tennisclub in  
Stedum te maken had, was ik nog voorzitter…”, zei ik beduusd. Moest ik  
vrezen dat er tussen de vergadering van gisteren en vandaag een coup had 
plaatsgevonden met een effectiviteit waaraan elk bestuur in de wijde  
wereld een voorbeeld kon nemen? 
 

Maar nee. Ik stond er haast niet bij stil, maar wereldstad Stedum  
beschikte tot voor kort over twéé tennisclubs en het was die andere, “TV  
de Weer”, die haar laatste rackets aan de wilgen had gehangen na 75  
jaar. Dit bijzondere feit was me ontgaan. De Bosbaan was noch voor het  
verjaardagsfeest noch voor de begrafenis uitgenodigd. 7 leden telde deze club, 
die vroeger een belangrijke rol vervulde bij de totstandkoming van huwelijken en 
zakenrelaties in de omgeving van Stedum. Gecondoleerd en de Bosbaan ziet 
graag nieuwe gezichten op ons gravel. Die nieuwe gezichten waren trouwens al 
gesignaleerd op de baan. Fijn. De club is erg in zijn sas met toeloop. Onze leden 
weten dat ze met alle plezier tennispartners mogen introduceren. Twee keer mag 
dat gratis en daarna voor het schijntje van 3 euro per keer ( in envelopje, onder 
vermelding van “introductie” en de naam van het lid, in de bus bij de penning-
meester), Als jij die introducé bent en dan meer wil van de club (spelen wanneer 
je zin hebt, tossen op vrijdag, les of zelfs deelname aan toernooien of de voor-
jaarscompetitie) dan ben je hartelijk welkom als lid. Dan is het ook jouw baan, 
waarop jij op jouw beurt weer mensen kunt introduceren. Oud leden van de Weer 
zijn in het bijzonder uitgenodigd. We zien elkaar op of rond ons gravel, bijvoor-
beeld bij het Groot Loppersum enkelspel Toernooi op 14, 15 en 16 september. 
 

Kaj Reker  
voorzitter (van TVdebosbaan!) 
 

 

Start Schuttersseizoen 2012-2013 SV.Stedum 
 

Donderdag  13 september start het Schuttersseizoen  van de schutters met een 
open oefenavond. Men heeft tijdens de Olympische Spelen  veel mooie beelden 
van de Ned. Schutter Peter Hellenbrand gezien. 
Hoe men door een bepaalde houding en ademtechniek  in de roos 10 meter ver-
derop kan schieten. 
 
 

Prachtige beelden waren er ook van 3 houdingen. Staand-Liggend-Knielend 
schieten. De geweren die ze gebruiken komen veel overeen die wij op onze 
schuttersvereniging hebben. Ook binnen de Groninger Schutters Bond hebben wij 
mensen die ook heel goed kunnen schieten . 
Wij schieten op een baan van  10 meter met luchtdrukgeweren en pistool. 
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Twee jaar geleden heeft de Vereniging twee nieuwe Walther Luchtdruk geweren 
aangeschaft waar we erg trots op zijn. 
 

Zijn er mensen in het dorp die ook eens  willen proberen te schieten met een 
luchtdruk geweer  je bent welkom donderdag 13 september in  Café Het Oude 
Raedhuys te Stedum om 20.00 uur. 
 

Coby Nienhuis 
Het Bestuur 
 

 

v.v. Stedum 
 

Het nieuwe voetbalseizoen 2012/2013 staat op het punt om te beginnen, de eer-
ste oefen- en bekerwedstrijden zijn bij het verschijnen van deze Stedumer al ge-
speeld. Ook dit seizoen houdt het bestuur van de v.v. Stedum u graag met regel-
maat via de Stedumer op de hoogte van het wel en wee op het sportpark aan de 
Bedumerweg.  
 

De v.v. Stedum het komend seizoen met 3 senioren-, één juniorenelftal (B)- en 4 
pupillenteams (D, E1, E2 en F1) uit in de competitie. Hiernaast heeft de v.v. Ste-
dum ook nog één zaalteam, de thuiswedstrijden van dit team worden gespeeld in 
de Boshal. Dit is in principe op de vrijdagavonden om 20.00 uur. Wellicht aardig 
om ook eens deze voetballers aan te moedigen!  
 

Het eerste elftal mag na de degradatie van het afgelopen seizoen dit jaar haar 
kunsten vertonen in de 5e klasse E. Een aantal routiniers (o.a. Boelie de Sturler, 
Bard Dekker en Ronald Werkman) is gestopt. Nieuw zijn een aantal A-junioren 
(o.a. Tiemen en Diederik Dijk, Robbert Slager en Wolter van Zanten) en van Lop-
persum 2 is de niet onbekende Dirk Pijl overgekomen als keeper.  De begeleiding 
zal ook dit jaar weer plaatsvinden door Leendert Nieborg (trainer), Harke Werk-
man (leider) en Wilco Witteveen (grensrechter). Natuurlijk hopen we op een spor-
tief en succesvol seizoen voor het vlaggenschip van de vereniging. Het tweede 
team, bestaande uit ruim 20 spelers, is ook nauwelijks gewijzigd. Gert Hovenga 
en Johan Maring mogen als leiders met dit team dit jaar, na het kampioenschap 
van het vorig jaar, uitkomen in de reserve 4e klasse. Ook dit team is aangevuld 
met een aantal voormalige A-junioren (o.a. Robin, Johan en Amando – allen de 
Jonge). Natuurlijk zijn we bijzonder benieuwd hoe het 2e elftal dit jaar op een ni-
veau hoger gaat presteren. Bij het derde is ook eigenlijk alles bij het ‘oude’ geble-
ven. Wel is de selectie iets ‘breder’ geworden door de terugkeer van Frans de 
Jonge (van Eems Boys) en Klaas Willem Tilma en het feit dat een aantal oud eer-
ste elftalspelers het team zijn komen versterken. Het team staat (net als in de 
voorafgaande jaren) onder leiding van Dick Nieborg en Pieter Hovius 
Het B-juniorenteam is nieuw (het C-team van vorig jaar) en we zijn erg blij dat het 
gelukt is om dit team (bestaande uit 14 spelers) het komend seizoen de wei in te 
sturen. We heten in het bijzonder Gijs Groenendal en Richard van Uijen welkom 
als nieuwe spelers. De begeleiding vormt gevormd door het talentvolle trio Tim de  

Jonge, Mathijs Colstee en Juan Werkman. Het zal, mede gezien de relatief jonge 
leeftijd van dit team, zeker een gewenningsjaar worden, maar wie weet. 
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De D-pupillen is een ongewijzigd team en komt in dezelfde samenstelling uit in de 
competitie als het vorig jaar. De begeleiding/training is dit jaar in handen van het 
succesvolle duo Martin Ypey en Jan Krottje. Omdat dit team met name bestaat uit 
2e jaars D-ers zijn de verwachtingen natuurlijk hoog gespannen. Omdat dit team  
nog op een half veld speelt (7 tegen 7) is het de bedoeling om (met enige aanvul-
ling uit de E-pupillen) enkele keren op een groot veld oefenwedstrijden te spelen. 
In de C-junioren moeten deze spelers dit volgend jaar immers ook.   
 

Bij de E-pupillen hebben we dit jaar twee teams in de competitie. E1, onder leiding 
van Jan Spijk en Jeroen Bansberg, bestaat uit het E1 team van het vorig jaar. Het 
is wel jammer dat topscoorder Joran Timmer verhuisd is, waardoor het team nog 
slechts uit 8 personen bestaat. Toch zullen zij, na het verrassend kampioenschap 
op de laatste speeldag van het vorig seizoen, dit jaar natuurlijk ook weer tot het 
uiterste gaan om de v.v. Stedum positief in het nieuws te brengen met klinkende 
resultaten. 
E2, onder leiding van Andries de Vries en Lukas Kruidhof, bestaat uit het F1 team 
van het vorig jaar en enkele spelers uit F2 van het vorig jaar. Omdat zowel E1 als 
E2 vanaf dit jaar ook twee keer in de week gaan trainen (di/do) kunnen goede re-
sultaten ook voor dit team niet uitblijven.  
 

Bij de F-pupillen dit jaar ‘slechts’ één team. De begeleiding komt in handen van 
Klaas Willem Tilma en Jasper Tillema. Mede dankzij de aanmeldingen van Rik 
Arends, Ron Schinkel, Ivar van der Velde en Jaidy Duchenne bestaat dit team uit 
9 spelers. Natuurlijk heten we de nieuwkomers in dit team, te in het bijzonder wel-
kom bij de v.v. Stedum. We hopen natuurlijk dat jullie een leuk en sportief voetbal-
jaar tegemoet gaan.  
Tenslotte mogen de ‘kabouters’ natuurlijk niet vergeten worden. Zij trainen o.l.v. 
Arend Koenes voorlopig alleen op de woensdagmiddag (om 16.15 uur) en zullen 
vast en zeker wel een aantal oefenwedstrijdjes gaan spelen. Vorig jaar hebben ze 
hun eerste toernooi gespeeld en alhoewel de uitslagen enigszins tegenvielen is er 
veel talent in deze groep aanwezig, waardoor het vast een heel mooi jaar gaat 
worden. Mocht je overigens 4, 5, 6 of 7 jaar zijn, dan ben je altijd welkom om onze 
jongste teams te versterken. Voor meer info bel je Arend Koenes (06-21522766). 
 

Vrijwilligers gezocht! 
We op zoek naar vrijwilligers. In het bijzonder zoeken we mensen die in de kanti-
ne willen staan (ca. 1 dagdeel per 5 week), een jeugdvoorzitter (i.v.m. het stoppen 
van Siebrand Dijkema jr) en mensen die met enige regelmaat klussen op en 
rondom het sportpark willen uitvoeren. Wil je meer informatie hebben, spreek dan 
eens een bestuurslid van de v.v. Stedum aan (zie: www.vvstedum.com ).  
 

Sponsoren gezocht! 
Om als ‘kleine’ vereniging het hoofd boven water te houden is het van groot be-
lang om ook voldoende sponsoren  te hebben die de v.v. Stedum een warm hart 
toe dragen. Op dit moment zijn er gelukkig vele bedrijven, ondernemingen en per-
sonen die de v.v. Stedum, door middel van kleding, wedstrijdballen, reclamebor-
den e.d., financieel steunen.  
 

Als bestuur willen we het aantal sponsoren de komende jaren ‘fors’ uitbreiden. 
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Mocht u  meer willen weten over de mogelijkheden om de v.v. Stedum te sponso-
ren dan kunt u contact opnemen met Pieter Berend Slager (06 - 40 01 85 29), hij 
heeft als voorzitter van de v.v. Stedum ook de portefeuille sponsoring in beheer. 
Kijk overigens ook niet gek op dat u binnenkort wellicht op een andere manier be-
naderd wordt.   
 

Natuurlijk hopen wij u met regelmaat, als voetballer, supporter, sponsor, vrijwilli-
ger, ouder of …,  te treffen op het sportpark van de v.v. Stedum. Voor meer infor-
matie over de v.v. Stedum verwijzen wij graag naar www.vvstedum.com.  
 

Arend Koenes 
Het bestuur van de v.v. Stedum 
 

 

Stemer WielrenTocht 2012 
 

Op de laatste zondag in september (de 30e)  wordt, zoals bekend bij de liefheb-
bers, de Stemer WielrenTocht georganiseerd. In 2012 staat de 4e editie op het 
programma. Vorig jaar haalden al ruim 25 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 parcours kent twee ‘rondjes’ van ca. 50 km. De organisatie laat de deelne-
mers nog even in spanning langs welke idyllische plaatsjes en wegen dit jaar ge-
fietst zal worden, maar op voorhand staat de organisatie garant voor een mooie 
route door het Grönneger  Ommeland.   
Na het 1e rondje is er een korte pauze (in de Vlasschuur) om even bij te tanken 
(natuurlijk koffie met appelgebak) en bestaat de mogelijkheid 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 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!! 
 

Net als in het voorafgaande jaar is het mogelijk om per Stedumer één introducé 
mee te nemen. Voor meer informatie en opgave (graag voor 23 september a.s.) 
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 informatie over de Stemer Wielrentocht.                         
 

Arend Koenes 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Wiebe Slager 1916-2012 
Op 26 juli 2012 overleed Wiebe Slager. Hij was de laatste nog in leven zijnde me-
deoprichter van Hengelsport Vereniging "Ons Genoegen". Samen met de heren 
Piet Smit en Jacob Smit richtte Wiebe op 1 december 1948 onze hengelclub op. 
Wiebe Slager werd 96 jaar. 
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Wiebe Slager was een zeer vitale man die zelfs nog enkele jaren na zijn negen-
tigste levensjaar auto reed. Iets wat slechts de sterksten onder ons waar kunnen 
maken. 
 

Bij de jeugdviswedstrijden, alweer enige jaren geleden, was Wiebe tot op zeer 
hoge leeftijd aanwezig. Hij legde jonge deelnemers uit hoe zij moesten vissen. 
Wiebe was ook één van de vrijwilligers die de gevangen vis van de kinderen ging 
opmeten, waarna hij dan de lengtes noteerde. Ook op onze ledenvergaderingen 
konden wij in die tijd altijd op Wiebe rekenen. Nog lang deed hij mee aan onze 
hengelwedstrijden. Zijn favoriete visstek was toen het Damsterdiep tegenover 
landgoed 'Ekenstein', Appingedam. 
 

Slager was een veelzijdige man die door veel mensen werd gewaardeerd om zijn 
kwaliteiten. Naast de hengelclub had Slager ook een sterke band met vv Stedum. 
In Stedum woonde Wiebe tot aan zijn verhuizing, naar Wiemersheerd in Lopper-
sum, aan de Triezenbergstraat. In 1998 overleed zijn vrouw Greta Slager-
Bijsterveld. Het was een vaste gewoonte, wanneer er namens "Ons Genoegen" 
iets bij hem bezorgd werd, bijvoorbeeld een viskrant of een visvergunning, even in 
huis te komen. In de gezellige huiskamer van de familie Slager werd een praatje 
gemaakt over het heden en het verleden en natuurlijk over de hengelsport. In het 
blad 'De Stedumer' van december 2007 verscheen een verslagje van een gesprek 
met hem. Tijdens dat gesprek liet Wiebe een door hem ontvangen ingelijst herin-
neringsdocument zien van onze hengelclub met de handtekeningen van bestuur-
ders uit eerdere jaren. Wiebe Slager was maar liefst dertig jaar penningmeester 
van onze hengelclub! Mede hierdoor was Slager binnen onze hengelclub een 
voorbeeld voor allen! 
 

Wiebe werd geboren in Stedum op 7 februari 1916. Wij zien hem op een schoolfo-
to staan van 1925 in het bekende boek 'Stedum het verleden in beeld'. Wiebe zit 
dan op de Openbare Lagere School in de klas bij meester Grevenstuk. Bij de fa-
milie Slager thuis werd deze originele schoolfoto wel eens getoond. Ook in het ju-
bileumboekje '60 jaar vv Stedum' komen wij Slager een paar keer tegen op een 
oude foto. Het onderschrift bij één van deze foto's begint met: 'Belangrijke man-
nen uit de beginjaren van vv Stedum'. In gezelschap van drie andere heren zien 
wij Wiebe Slager bij het voetbalveld. 
 

Jarenlang bracht Wiebe als postbode de post rond in Stedum en omgeving. 
Voor onze hengelclub heeft Wiebe Slager veel betekend. Zijn overlijden is een 
groot verlies voor ons. Op woensdag 1 augustus is Wiebe Slager gecremeerd in 
Groningen. Vertegenwoordigers van ons bestuur waren aanwezig. 
Wij wensen de familie van Wiebe Slager veel sterkte met het verwerken van dit 
verlies. In blijvende herinnering zullen wij hem gedenken. 
 
Namens bestuur en leden van Hengelclub "Ons Genoegen",  
 

Eldert Ameling 
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De Steemer Agenda 
 

(De hieronder genoemde activiteiten zijn terug te vinden in deze Stedumer) 
 

31 augustus De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
 
1, 2, 8, 9,   Open dagen boekenwerkplaats 
september  
 
5 september Bijeenkomst in Middelstum over de aardbevingen 
 
6 september  Steunstee. Onderwerp: uitstapje naar Henk Helmantel te  

Westeremden. Verzamelpunt: Hervormd Centrum om 13.30 uur . 
Vervoer wordt geregeld. Kosten: € 4,50 ( incl. 1 keer koffie) 

 
8 september Boswerkdag 
 
13 september Open oefenavond schuttersvereniging 
 
24 september  Passage Ds. de Boer te Uithuizermeeden.  

Onderwerp: "Kloosterleven 

 
29 september Inzameling appels voor Steemer appelsap 
 
29 september Presentatie Oekraïne reis 
 
30 september Buitenconcert Jehova Nissi 
 
30 september Steemer WielrenTocht 
 
 
 
 
 
 

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 28 september. Kopij inleveren 
bij de redactie voor woensdag 19 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@gmail.com  
Eldert Ameling en Janna Bathoorn. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 

 

 


