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Oud en nieuw 
 

Op oudejaarsdag staat de activiteitencommissie van Dorpsbelangen traditiege-
trouw weer met warme chocolademelk en een slokje in de Haven. Om 5 uur wor-
den daar de ingezamelde kerstbomen weer in de brand gestoken. Mochten er 
mensen zijn die een vuur midden in de nacht ook mooi vinden dan is daar ook ge-
legenheid voor. Daarvoor is de zandplek ook bedoeld. In de Ommelander van de-
ze week was te lezen dat er voor een kerstbomenbult strikte regels voor gelden. 
We hebben en vergunning voor een vuur gekregen, en om die te behouden moe-
ten we ons wel aan die regels houden. Daarvoor wordt ieders medewerking ge-
vraagd. Dus niet op het asfalt branden en geen grofvuil bij de bult gooien. Hierop 
wordt de hele dag toezicht gehouden en men riskeert een forse boete als men 
zich niet aan de regels houdt. Erger is dat we dan een volgend jaar geen toe-
stemming meer krijgen. Ieders medewerking is nodig, zodat het volgend jaar ook 
weer op deze wijze kan. Er is genoeg voorraad (toegestaan) brandbaar materiaal 
om het ’s middags èn ’s avonds warm te houden. 
 

Feest 
Verder willen we het graag om 5 uur in de Haven voor iedereen gezellig hebben. 
Met kleine kinderen in de buurt is carbid schieten niet erg geschikt. Dus graag een 
uurtje onderbreken als we de kerstbomen aansteken en de chocomel schenken. 
Ouders, wilt u uw kinderen hier ook op wijzen? Vorig jaar ging dit niet helemaal 
goed en het is jammer als niet iedereen zich welkom voelt op dit tijdstip. We vra-
gen dit uiteraard ook zelf aan de carbidschieters, en ook voor hen is het dan vast 
een goed moment voor een slokje.  
 

’s Avonds is er feest in de sporthal, vanaf 01.00 uur, aansluitend aan het vuurwerk 
op de parkeerplaats naast de voetbalkantine. De (verplichte) professionele bevei-
liging ziet uiteraard toe op het niet mee naar binnen nemen van vuurwerk. Eind-
tijd: 5 uur. Dit feest is mogelijk omdat de gemeente ons subsidieert in het vertrou-
wen dat alles goed verloopt. Voorgaande jaren is gebleken dat het in Stedum heel 
gezellig kan zijn met Oud en Nieuw. Daar zijn we met elkaar verantwoordelijk 
voor! 
 

Hulp 
Wil dit slagen dan is een goede sfeer, maar ook hulp bij de voorbereiding en het 
opruimen nodig. We richten de zaal in op dinsdagavond 29 en woensdagmiddag  
30 december en ruimen zaterdag 2 januari weer op, zodat iedereen een beetje bij 
kan komen. Meld je aan bij Peter Slager, (0596) 55 19 72, slagerp@hetnet.nl. We 
zijn ook zo vrij om mensen te vragen en hopen erop dat iedereen snapt dat we die 

 

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 postbezorger Henk Pentinga (foto: Janna Bathoorn). Hij bezorgt maar 
liefst zo’n 460.000 poststukken per jaar. Hij is bekend bij een groot deel van de Stedumers. 
Daarnaast kreeg hij regionale en zelfs landelijke bekendheid, door het nabezorgen van 8 Ko-
ninklijke brieven. Eldert Ameling praat met Henk Pentiga. 
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hulp ook echt nodig hebben. Dit lukt alleen omdat er ook mensen zijn die in de 
Oudejaarsnacht bereid zijn nuchter voor anderen een biertje te tappen. En helpen 
is ook heel gezellig natuurlijk. 
Bedankt alvast voor de medewerking, dan wordt het weer een geslaagd Oud en 
Nieuw feest!  
 

Peter Slager en Lies Oldenhof 
Namens Dorpsbelangen en de Activiteitencommissie  
 

 

Dansen tijdens Stedum-Stedum 
 

In de Stedumer van november schreef Lies al over de feestavond op zaterdag om 
daar een dans demonstratie door Stemer "profs" te laten geven. Dansles in Ste-
dum, dit is de kans om in zes lessen een mooie dans te leren en dan op de feest-
avond op zaterdag van Stedum-Stedum samen te laten zien wat je hebt geleerd in 
deze zes lessen. Op die avond krijgen we ook een prachtige demonstratie van 
een toppaar te zien.  
 

Wat gaan we doen en voor wie? 
We gaan in de periode januari tot en met april ontspannen leren dansen onder 
leiding van Hanneke Randoe. Hanneke kan als geen ander een groep enthousi-
asmeren en leren dansen. Ook mensen die nog nooit hebben gedanst -of denken 
dat ze niet kunnen dansen- kunnen in een paar lessen al heel wat leren, het gaat 
om het plezier en niet om de prestatie. Dus voor iedereen, ongeacht leeftijd. 
 

De Paso Doble  
De paso doble is de enige Latijns-Amerikaanse stijldans die uit Europa afkomstig 
is. De man speelt de rol van stierenvechter of matador en de dame is la capa (de 
rode doek) die de stier moet opjagen. De man 'zwiert' de dame rond alsof zij die 
rode doek was. De paso doble is de enige Latin-stijldans waar de man de hoofdrol 
speelt en blikvanger is. 
 

Solo Latin   
Een cursus puur Latin zonder partner. Heb je geen vaste danspartner en wil je 
toch graag een Latijns-Amerikaanse dans leren dan is Latin Solo de perfecte cur-
sus. Het is gevarieerd, hot... een rage zelfs. De muziek is ritmisch, exotisch en 
opzwepend en daardoor heerlijk om op te dansen... Pak deze kans, met of zonder 
man, vrouw, vriend of vriendin. 
 

Om het allemaal door te laten gaan zijn er minimaal 12 personen per groep nodig. 
De danslessen zijn gepland op maandagavond om de twee weken, te beginnen in 
januari. Van 19:00 - 20:00 solo latin en van 20:00 - 21:00 paso doble. De kosten 
zijn 6 euro per persoon voor de eerste avond. Vind je het leuk, dan betaal je de op 
de tweede les 30 euro in een keer voor de resterende 5 lessen. Wij hebben in to-
taal minimaal 24 dansers nodig om de kosten te dekken. Bij onvoldoende voorin-
schrijving gaat het helaas niet door. 
 

Als je wel zin hebt om mee te doen, maar de maandagavond of de tijd schikt je 
niet, geef je dan wel op en geef aan wanneer je wel kunt.  
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Misschien dat we bij voldoende belangstelling een ander rooster kunnen maken.  
 

Opgave kan per e-mail of met onderstaand strookje. Opgave via email: haaij-
er.j@inter.nl.net. Ook voor vragen kun je hier terecht. 
 

Jaap Haaijer 
 

 

Nieuwjaarsconcert- en visite Stedum 
 

Op zaterdag 9 januari 2010 hopen wij samen met u een toost te kunnen uitbren-
gen op het nieuwe jaar. Vanaf 19:30 uur bent u, met uw gezin, van harte welkom 
in het Trefpunt. U kunt die avond genieten van het nieuwjaarsconcert van Jehova 
Nissi, een feestelijk drankje en lekkere hapjes.  
 

Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 
 

Oliebollenaktie 
 

Op 31 december hoopt de gebouwcommissie en de vrouwenvereniging weer olie-
bollen te bakken, waarvan de opbrengst voor het Hervormd Centrum is. U kunt 
oliebollen bestellen, door een briefje in te leveren voor 28 december met daarop 
uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en de vermelding  hoeveel zakken 
u van welke soort oliebollen wilt bestellen bij: Ida Rijskamp, Lopsterweg 11 en 
Coba Veen, Adriaan Clantstraat 14. Ook kunt u bestellen via Stedum.com. 
 

De bestelde oliebollen zijn af te halen op 31 december tussen 13.00 en 16.00 uur, 
bij G. Kruithof, Hoofdstraat 23. In verband met de organisatie stellen wij een be-
stelling zeer op prijs, maar u kunt ook tussen 12.00 en 15.00 uur oliebollen kopen 
op bovenstaand adres. De kosten:10 oliebollen € 4.00, met rozijnen € 4.50. Moet 
u even wachten geniet dan van een kop koffie/chocolademelk of glühwein. 
 

Ida Rijskamp 
Namens de commissie 
 

 

Dansen tijdens Stedum-Stedum 
 
De maandagavond en de tijd is goed. 
Dans : paso doble   /  solo latin  (omcirkel wat je wilt) 
 

Naam: ……………………………………….Telefoon : …………………. 
 

Naam partner (bij paso doble):…………………………………………… 
 

Adres:………………………………………………………………………. 
 

E-mail:………………………………………………………………………. 
 

Ik wil wel maar, op een andere avond/tijd:  ………… avond,  van …uur tot …uur 
 

Strookje in de bus bij Fenneke Colstee, Borglanden 2 Stedum.



 5

Stichting Historie Stedum zoekt materiaal 

 
 

Ondergetekenden hebben begin november officieel  de Stichting Historie Stedum 
(SHS) opgericht. De doelstelling van deze stichting is het vastleggen en openbaar 
maken van het historisch erfgoed van Stedum in de breedste zin van het woord. 
We hebben van diverse dorpsgenoten al foto's en films uit het verleden gekregen 
maar ook een paar historische aktes. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld het ar-
chief van de handelsvereniging Stedum in ons bezit gekregen. 
Voor ons is nu een periode aangebroken waarin we goed gaan kijken hoe we za-
ken op willen zetten en hoe we een goede website bouwen. Een goede voorbe-
reiding is het halve werk! 
 

Komende winter zullen we als bestuur de nodige avonden doorbrengen met kij-
ken, schiften en sorteren van het beeldmateriaal. Hoewel we nog maar net be-
gonnen zijn, zijn oude ansichten, foto's , films , dia's of negatieven van harte wel-
kom. Liefst met een korte toelichting. 
 

Onze belangstelling gaat niet alleen uit naar foto's, maar ook naar andere tastbare 
zaken als documenten en voorwerpen (bijvoorbeeld gereedschap of inventaris) 
die rechtstreeks te verbinden zijn met de historie van Stedum. En natuurlijk het 
verhaal dat daar bij hoort. 
 
Wij zullen er de komende maanden vaker op terugkomen, maar denkt u nog eens 
goed na of u geen foto's , voorwerpen of verhalen hebt over Stedum die voor ons 
interessant kunnen zijn. Misschien vindt u ze niet bijzonder, maar een ander wel! 
Foto's en documenten kunnen na het inscannen op hoge kwaliteit natuurlijk weer 
terug. Als u ideeën heeft, aarzel dan niet om contact te zoeken met een van ons.  
 

Jan Timmer (0596) 55 13 95; Kees Vriezema (0596) 55 13 66; 
Gerard Kruidhof (0596)  55 10 75; Klaas Pilon (0596) 55 18 24 en 
Jan-jaap Aue  j.aue@lighthunter.com 
Namens Stichting Historie Stedum 
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Henk Pentinga 
 

Nadat ik op maandagmorgen bij hem 
op bezoek ben geweest, kom ik die-
zelfde week postbezorger Henk Pen-
tinga voor mijn huis tegen. Hij heeft net 
de post in de brievenbus gedaan. Het 
komt goed uit dat ik hem tref. Ik wil 
hem nog iets vragen. “Klopt het dat je 
negenenveertig jaar bent?” Ik ben op 
die leeftijd uitgekomen, nadat Henk 
Pentinga mij het jaar noemde dat hij in 
Stedum kwam wonen en hoe oud hij 
toen was. “Dat klopt,” zegt Pentinga, “ik 
ben nú nog negenenveertig.” Terwijl hij 
naast zijn fiets loopt, stelt hij een vraag. 
“Weet jij, wat de drie grootste ergernis-
sen van een postbezorger zijn?” Hij 
stapt op zijn fiets en geeft gauw de 
antwoorden. “Loslopende honden, 
hondenpoep en propvolle brievenbus-
sen die niet zijn leeggehaald!” Ik lach 

en steek mijn hand op. Het is december en dat is voor hem de drukste maand. 
Afgelopen maandag was het zijn vrije dag. Wij hebben het toen uitgebreid over 
zijn werk gehad. Laten wij teruggaan naar die maandagmorgen. 
 

Wij zitten aan de keukentafel. En het is gezellig hier bij Henk Pentinga aan de 
Borgweg. Hij laat mij een vel papier zien, waarop berekeningen staan. Henk heeft 
uitgerekend hoeveel kilometer hij per dag moet lopen of fietsen, om in ons dorp de 
post te bezorgen. Dat is 11,5 kilometer per dag. Vermenigvuldig je dat met vijf 
werkdagen en zesenveertig weken, dan komt dat op 2645 kilometer per jaar! Een 
flinke afstand! Ook heeft Henk uitgerekend hoeveel poststukken hij per jaar in ons 
dorp bezorgt. Stedum heeft ongeveer vierhonderd postadressen. In totaal bezorgt 
Henk hier jaarlijks ongeveer 460.000 poststukken! Alles wat per post wordt ver-
zonden, heet een poststuk. 
Henk’s werkgever is TNT Post. In 2010 is Pentinga acht jaar postbezorger. In dat-
zelfde jaar is hij dan voor het vijfde jaar in Stedum werkzaam. Daarvoor was hij 
drie jaar actief in Bedum. Pentinga is postbezorger en geen postbode. Het ver-
schil zit hem in het voorbereidend werk. Een postbode maakt bundels van de 
post, voor elke straat. Een postbezorger krijgt alles in bundels aangeleverd. In de 
maand december kunnen dat per dag wel tien tot elf tassen vol met bundels post-
stukken zijn. Een volle tas weegt al gauw 20 kilogram of meer. Met deze informa-
tie kunnen wij ons een aardig beeld van zijn werkzaamheden vormen. 
 

Henk Pentinga heeft, voordat hij in Stedum kwam wonen, in Wirdum gewoond. 
Zijn vader was zeeman. Op Henk’s dertiende jaar liep het schip, waarop vader 
voer, tegen een obstakel aan. Naar men veronderstelde betrof dat een  
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rechtopstaande metalen buis, die gevuld met lucht juist onder de zeespiegel 
dreef. Het gevaarlijke ding bevond zich in een bepaald gedeelte van de Noordzee. 
Het was vermoedelijk afkomstig van een booreiland. “Terwijl alle schepen in dit 
vaargebied voor het object gewaarschuwd werden, en terwijl zij zelfs de locatie 
van het voorwerp doorkregen, is het schip waarop mijn vader voer niet op de 
hoogte gebracht,” vertelt Henk. Het gevolg was desastreus. Het schip “Lelie-
gracht” is toen gezonken. Vader Pentinga, Wirdumer van geboorte en kapitein op 
dit schip, dobberde maar liefst vier uur in het water van de Noordzee rond, 20 mijl 
uit de kust van IJmuiden. Toen vader gered werd, had zijn lichaam een vreselijke 
klap gehad. Pentinga senior was op slag invalide geworden. Bij dit ongeluk waren 
vier andere bemanningsleden verdronken. Later ontdekte men dat het schip een 
scheur had opgelopen van wel 60 meter. De ramp kwam hard aan binnen de fa-
milie Pentinga. Moeder, Henk en zijn zuster leefden intens met vader en de 
slachtoffers mee. Want de hele familie Pentinga kende de zee en het leven aan 
boord van een schip. “Voor het ongeluk voeren mijn moeder, ik en mijn zuster re-
gelmatig met vader mee,” vertelt Henk. Dan opent hij een kastdeur waarachter de 
computer staat. Op het scherm verschijnt de wereldbol. Henk laat mij eerst zien in 
welke havens hij met zijn ouders en zuster is geweest. In Zuid-Amerika, Argenti-
nië, Puerto San Julian, tegenover de Falklandeilanden. Boven de Poolcirkel, min 
35 graden, Archangel in Rusland. Dan noemt hij de landen: West-Duitsland, Oost-
Duitsland, Polen, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, Engeland, Ierland, 
België, Frankrijk, Portugal, Spanje, Italië, Griekenland, Marokko en Zuid-Afrika. 
Na het ongeluk was het allemaal voorbij. Vader was ziek en stierf in oktober 1989 
tengevolge van de scheepsramp op zesenvijftig jarige leeftijd. Het koude water 
had zijn lichaam totaal verwoest. 
 
Naast het verlies van haar man, had moeder Pentinga-Haan in de Tweede We-
reldoorlog ook al twee broers verloren. Zij zaten beiden in het verzet, net als haar 
schoonvader, Hendrik Pentinga. 
In 2007 ontdekken moeder en zoon op zolder van het huis in Wirdum iets heel bij-
zonders. Als moeder aan het opruimen is, samen met Henk, vraagt zij hem een 
doos na te kijken. Misschien kan er wat weg. In de doos zitten spullen van wijlen 
opa Pentinga. Er komen negen brieven te voorschijn, allen ondertekend door Zij-
ne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard. Het zijn bedankbrieven voor mensen die 
zich ingezet hebben voor ons land tijdens de periode 1940-1945. Door de hecti-
sche tijd na 1945 zijn de brieven opgeborgen gebleven. Het is nu Henk zijn taak 
om de geadresseerden alsnog op te sporen. 
Het eerste familielid, van één van de geadresseerden, welke Henk weet te vinden, 
is mevrouw Groendijk. Zij woonde ook nog een tijd in Stedum. Ook de heer Tuin-
der uit Delfzijl, een oomzegger van één van de geadresseerden, wordt gevonden. 
Samen met deze twee mensen kwam Henk op TV Noord. Men hoopte op die ma-
nier de andere personen terug te vinden, of familie van hen. Zelfs Hilversum wijd-
de er een uitzending aan. Uiteindelijk komen acht brieven bij de juiste families te-
recht. Echter tot op de dag van vandaag is de heer Toonbreker uit Amsterdam 
niet gevonden. 
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Dezelfde opa Hendrik en zijn vrouw Jantje Pentinga de Jong ontvingen ook pos-
tuum de Yad Vashem-onderscheiding. Deze hoogste Israëlische onderscheiding 
kregen zij voor het redden van een Joods kind. Het Joodse jongetje Jozef Vissel 
zat in de Tweede Wereldoorlog bij hen ondergedoken. Op 20 november 2000 
namen Henk, zijn moeder en een zuster van zijn vader, in Amsterdam de medaille 
en een oorkonde in ontvangst. In de Eremuur in de ‘Tuin der Rechtvaardigen’ bij 
Yad Vashem, Jeruzalem, zijn de namen van opa en oma Pentinga gegraveerd, 
samen met alle namen van hen, die in de oorlog de Joden hebben gered met ge-
vaar voor eigen leven. 
“Wat zou het mooi zijn,” zegt Henk Pentinga, “wanneer iemand een foto voor mij 
zou maken van die muur met de namen van mijn grootouders. De kans dat ik in 
Jeruzalem kom is klein. En ik heb al eens gehoord dat daar mensen uit ons dorp 
zijn geweest. Een foto, dat zou ik mooi vinden!” 
 

Eldert Ameling 
 

 

Sinterklaas op OBS De Bongerd 

 

Op 4 december zouden Sint en zijn Pie-
ten ons op de Bongerd komen bezoe-
ken. Alle kinderen, meester, juffen en 
ouders stonden vol verwachting klaar 
voor de school. De kinderen zongen 
liedjes, maar Sint kwam maar niet… 
 

Tot onze verbazing kwam er wel een 
politieauto met loeiende sirene en 
zwaailichten aangereden! De politie 
stapte uit met 1 Piet. Sint was op weg 
naar de Bongerd in de sloot beland! Hij 
was gelukkig niet gewond, maar moest 
wel uit de sloot worden geholpen. Piet 
ging gauw weer terug met de politie en 
wij zongen verder. 
 

Na een tijdje kwam er niet alleen een politieauto met loeiende sirene en zwaailich-
ten, maar ook een brandweerauto! De brandweermannen hadden Sint gered. Al-
leen zijn staf was kapot gegaan, maar gelukkig waren Sint en zijn beide Pieten 
nog heel. 
 

Zo kon er een gezellige Sinterklaasochtend beginnen. Sint en zijn Pieten hebben 
weer bij kunnen praten met de kinderen. Ze hebben kunnen kijken en luisteren 
naar allerlei optredens. En de kinderen zijn weer heerlijk verwend met lekker 
strooigoed en mooie cadeaus. 
Voor je het weet is het weer tijd voor afscheid, maar we hopen elkaar volgend jaar 
weer te zien! 
 

Jacqueline Mulder 
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‘De Struners strunen door Stedum’ groot succes! 
 

De Struners Actie om de club-
kas aan te vullen met de “lege 
flessen ophaal actie” en met 
“heitjes voor een karweitje” 
waren een groot succes. 
Iedereen die heeft bijgedragen 
ontzettend bedankt!  
En we hadden het erg ook erg 
druk mee! We hebben niet al-
les kunnen doen. Maar dit 
voorjaar komen we terug! De 
‘heitje-voor-een-karweitje’ 
karweitjes doen vonden de 
Struners erg leuk en het werd 
ook door de Stedumers erg 
gewaardeerd. We willen wel 

eens vaker komen bladeren vegen of de hond uitlaten, ramen wassen, papier weg 
brengen, onkruid wieden of gras maaien… 
We sparen onder andere voor een tent en dingen die nodig zijn, zodat de Struners 
in Stedum steeds meer een echte scouting wordt.  En kunnen we als alles meezit, 
volgend jaar op kamp! 
 

Wil jij nu ook op scouting? Dan ben je natuurlijk van harte welkom. Geef je op bij 
Ellen Gommers, Georg Dekkinga (0596) 85 07 32 of Helma Mulder, of stuur een 
mail naar; scoutingstedum@gmail.com   
 

Volgend jaar gaan we natuurlijk door! De Struners beginnen weer op zaterdag 16 
januari, daarna iedere twee weken behalve in de meivakantie. De data voor het 
komende halfjaar zijn 16-1; 30-1; 13-2; 27-2; 13-3; 27-3; 10-4; 24-4; 22-5; 5-6; 19-
6; 3-7. Deelname 2 euro per keer. Het begint om 13.30 uur bij het Klokkepad ge-
bouw en het eindigt op zaterdagmiddag om 16.30 uur. We hebben twee groepen; 
de Esta’s voor kinderen van 7 tot 11 jaar, de Scouts voor kinderen vanaf 11 tot 14 
jaar. Kijk voor meer informatie op ons blog: http://scoutingstedum.blogspot.com  
 

Namens de leiding van de Struners hele fijne kerstdagen en een goed Nieuwjaar. 
 

Georg Dekkinga 
 

 

’s Nachts een kerel, overdag een kerel 
 

In de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 december is ergens een beeldje uit een 
tuin of voor een deur weggepakt en bij ons door het schuurraam aan de Lopster-
weg gegooid. Als je 's nachts kan zuipen als een kerel, wees dan overdag ook 
groot. Kom je melden en vergoed de schade! 
 

Wim Gremmen & Susanna Lemstra (Hoofdstraat 45) 
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Huisartsenpraktijk met feestdagen gesloten 
 

De huisartsenpraktijk en apotheek in Stedum zijn gesloten van 25 december 2009 
tot en met 3 januari 2010. Sinds 2002 wordt de waarneming buiten kantooruren 
verzorgd door de Doktersdienst Groningen . Graag willen we u wijzen op de web-
site  www.doktersdienstgroningen.nl  Hier staat uitgebreide informatie over de 
werkwijze van de doktersdienst.  Het is nuttig dit eens door te lezen om goed ge-
informeerd te zijn. Vele praktische vragen worden beantwoord. 
 

Krijg ik een huisarts aan de telefoon als ik bel naar 0900-9229? 
Nee, u krijgt eerst een telefonist aan de lijn. Deze noteert of controleert uw per-
soonsgegevens. Uw klachtomschrijving wordt vervolgens aan de assistente van 
de huisartsenpost in uw regio doorgegeven. Deze belt u terug en kan u in veel 
gevallen direct adviseren. Indien nodig regelt de assistent een consult of een visi-
te. In levensbedreigende situaties verbindt de telefonist u direct door met de dok-
tersassistent, die vervolgens een huisarts en/of ambulance op pad stuurt. 
 

Mag de assistente mij medisch advies geven? 
Ja, de assistente die u aan de telefoon krijgt is speciaal opgeleid, zodat zij uw 
hulpvraag op een goede manier kan verhelderen. Zij maakt daarbij gebruik van 
opgestelde werkafspraken. Als het nodig is, overlegt de assistente met de arts. 
Alle medische adviezen van een assistente worden door de dienstdoende huisarts 
gecontroleerd.  
 

De website van de doktersdienst beantwoordt nog veel meer praktische vragen. 
Alle medewerkers wensen u Prettige Feestdagen en een Gezond 2010 
 

Fré Oosterhuis 
 

 

Nieuwjaarsreceptie en waarderingsprijs  
 

De gemeente Loppersum houdt met Platform ‘t Noorden en LTO-Noord een 
nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners. Tijdens deze receptie die op 6 januari 
wordt gehouden, wordt de Waarderingsprijs van de gemeente Loppersum uitge-
reikt aan een inwoner of groep inwoners die zich verdienstelijk heeft gemaakt of 
de gemeente op een positieve manier in het nieuws heeft gebracht. Aan deze prijs 
is een bedrag van 500 euro verbonden.  
 

Carin Pier 
 

 

Benefiet concert 
 

Stichting Kune organiseert een Benefiet concert, ten gunste van de inrichting van 
atelier en winkel. Op 18 december 20.00 uur in `t witte Kerkje te Zijldijk (voormalig 
geref kerk). €5 euro entree. Stichting Kune is een woon/werk project voor mensen 
met een extra zorgvraag www.kune.nl 
 

Hadewig Oosterbeek 
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Een Ommelandsereis naar het Glazen Huis 
 

Op zondag 20 december trekken we met vele dorpen massaal op naar Stad. In 
deze sponsortocht de Ommelandsereis kunnen Ommelanders op allerlei (sportie-
ve) manieren in beweging komen tegen Malaria. De opbrengst spekt namelijk de 
kas van het Glazen Huis. 
 

Natuurlijk willen we onze aanwezigheid niet ongemerkt voorbij laten gaan. We 
roepen daarom elk dorp op om na te denken over de wijze waarop ze de Stad wil-
len binnenkomen. Hierbij valt te denken aan het meenemen van een spandoek 
met daarop de naam van het dorp en wellicht vinden sommige dorpen het leuk om 
de gemeentevlag mee te nemen. Tegen de tijd dat we op de Grote Markt komen, 
circa 17.30 uur is het bijna donker. Waarschijnlijk is het dan heel sfeervol als ieder 
dorp zijn (letterlijk) licht meeneemt en dat laat schijnen op de Grote Markt. 
 

Kijk voor meer informatie en opgave op www.Ommelandsereis.nl, of (klik op) 
deelnemen aan de Ommelandsereis.  
 

Organisatie Ommelandsereis 
 

 

Workshops nek/schouder- en voetenmassage 
 

Workshop nek/schoudermassage: 23 januari en terugkomavond op 2 februari; 
Workshop voetenmassage: 6 februari en terugkomavond16 februari in Zeerijp; In-
formatie of opgave www.therecoveryroom.nl  (06 - 19 89 68 98) 
 

Schrijven op bijzondere locaties 
 

Een workshop “Schrijven op bijzondere locaties”: 30 januari, Molen Hunsingo, Ui-
terdijk 4 in Onderdendam en 13 februari in Koetshuis Borg Ewsum, Oosterburen 1 
Middelstum. Voor meer informatie en reserveren: www.deetenco.nl  (zie work-
shops) of 06-19 89 68 98 

 

 

De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
 

De volgende bijeenkomst van is op vrijdag 15 januari 2010 in 't Oude Raedthuys. 
Aanvang 20.30 uur. Toegang gratis. Voorlezen, vertellen en muziek; in het Neder-
lands, Gronings of elke andere taal of streektaal. 
  

Sinds kort staan we vermeld in het Jubileumboek van uitgeverij De Marne in 
Leens. Het eerste exemplaar daarvan werd uitgereikt aan de Commissaris van de 
Koningin Max van den Berg in de Stadsschouwburg in Groningen. Achtergrondin-
formatie over de Vertelsalon is ook te vinden op Wikipedia. 
 

Eldert Ameling (55 16 08) of F.T. Braaksma braeckxma@hetnet.nl. 
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Uit de raad 
 

Op de vergadering van Dorpsbelangen heb ik beloofd een vooruitblik te geven op 
wat de bezuinigingen voor Stedum zouden kunnen inhouden. Dan kan men in 
Stedum alvast gaan nadenken over wat er boven ons hoofd hangt en wat we 
daaraan kunnen doen. Het is een beetje riskant om dat te doen, omdat de besluit-
vorming daarover in de komende maanden plaats zal vinden. Bovendien hebben 
we nu een nieuwe inspecteur. Of dat negatief of positief is weet ik nog niet, we 
moeten nog kennismaken. Het is me wel duidelijk dat Loppersum als gemeente 
toch wel een erg willekeurig bij elkaar gepakt geheel is. Ik kijk steeds vaker naar 
Eemsmond, waar ik me verbaas over wat daar kan worden uitgegeven. 
 

Saneringsplan 
Waar moet je in Stedum nu rekening mee houden als alle voorstellen zoals ze nu 
in het saneringsplan staan worden uitgevoerd? Een paar ideeën, in willekeurige 
volgorde, en deels door mij persoonlijk geïnterpreteerd. Het is nog niet gezegd 
hoe snel deze veranderingen zullen optreden en het lijstje is nog niet compleet. 
Alternatieve besparingen zijn ook mogelijk. 
 
Scholen 
Zo verwacht ik niet dat de scholen op korte termijn zullen samengaan, maar op 
iets langere termijn moeten we er wel rekening mee houden dat twee gebouwen 
voor twee kleine scholen niet zo realistisch is. Als scholen niet samenwerken, lo-
pen we het risico dat ze allebei verdwijnen. De gemeente betaalt de gebouwen, 
en de schoolbesturen het onderwijs. Voor zowel gemeente als bestuur zal sa-
mengaan financieel aantrekkelijker zijn dan een kleine school in stand houden. 
Dan is het maar net wat we willen. Een school in het dorp houden, of beide scho-
len weg. Als beide scholen weggaan is de basis voor een sportgebouw ook weg. 
 

Saneringsplan: bibliotheek 
Een tweede voorbeeld is de bibliotheek. Een uur wekelijks staan met de bibliobus 
kost jaarlijks ongeveer 7000 euro. In Stedum staat de bus op twee plekken, twee 
keer per week. Hoewel er veel gebruik van wordt gemaakt, lopen we het risico dat 
de standtijd wordt verkort. Inleveren en halen van boeken mag nu ook al overal, 
maar dat wil nog niet zeggen dat je de bieb wel kunt missen. De bus staat nu be-
wust eerst bij de beide scholen en daarna op de parkeerplaats aan de Singel. Er 
moeten ongeveer 7 wekelijkse openingsuren/sta-uren worden bespaard. Overal in 
de gemeente een beetje minder open of de kleinere dorpen voortaan overslaan? 
Dat laatste beperkt het gebruik door ouderen in ons dorp, en kinderen worden dan 
minder gemakkelijk op het gebruik gewezen. Alleen ’s middags bij de scholen 
staan betekent dat mensen die werken elders naar een bibliotheek moeten. Hier 
moeten we dus over nadenken. Dat Stedum houdt wat het nu aan uren heeft lijkt 
me onwaarschijnlijk. Maar zo zie je wel dat het beleid om bij de scholen te staan 
ook te maken heeft met de hierboven staande bezuiniging. Als Dieftil sluit, of Ste-
dum krijgt één school, zullen er automatisch al minder sta-uren meer zijn. Maar 
het werkt natuurlijk niet zo dat vanwege een bibliotheekbezuiniging de school gaat 
sluiten. 
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Saneringsplan: Ivak 
Voorstel is dat het Ivak 50.000 euro minder subsidie krijgt van Loppersum. Er blijft 
wel AMV, waarvoor je onder andere in Loppersum terecht kunt, maar AMV is ook 
wel in Stedum gegeven, als de groep voldoende groot was. Dat zou nog steeds 
kunnen. Lesuren van leerlingen van Jehova Nissi moeten voortaan worden be-
taald. Dat moet het Ivak beslissen. Volwassen deelnemers moeten waarschijnlijk 
meer betalen voor hun schilderles. Maar de beste stap zou zijn dat ook Eem-
smond mee gaat doen. Omdat nu elke gemeente al minstens 100.000 euro bij-
draagt, valt de 50.000 van Loppersum dan zo weg. In Stedum sta je ook nu al op 
een wachtlijst als je keyboard of gitaar wil spelen. Projecten op scholen zijn na-
tuurlijk wel belangrijk. Het zou wel goed zijn te kijken wat we nu in de gemeente 
precies voor die subsidie krijgen en wat daarvoor precies wordt gedaan. Het Ivak 
en de raad moeten beslissen of culturele projecten op scholen (zoals over de ar-
chitect Hundertwasser) dan ook niet meer door kunnen gaan. Wat der dan ver-
dwijnt moeten we wel duidelijk kunnen maken. 
 

Saneringsplan: sportvoorzieningen 
Waar mogelijk moet er bespaard worden. Voor voetbal wordt gekeken naar de 
KNVB norm voor het aantal velden per het aantal spelende teams. Stedum zit 
daarin op niveau, en kan natuurlijk ook geen veld kwijt als je er maar eentje hebt. 
Vijf voetbalclubs moeten in principe samen 40.000 besparen. Als dit niet door het 
sluiten van velden kan moet Stedum in principe 8000 euro besparen. De club 
moet nadenken of ze dat kunnen bereiken door nog meer in eigen beheer te 
doen. Levensvatbare clubs (ook ijsbaan en tennis) worden in stand gehouden, 
kleine clubs kunnen niet overleven. 
Tot zover eerst enig huiswerk voor het dorp. Er is nog niets besloten, des te be-
langrijker om goed voorbereid te zijn als het college van B&W komt praten. Dit 
stuk is eerst lang genoeg. 
 
Lies Oldenhof 
 

 

De jeugd maakt muziek 
 

Muziek maken kan een hele fijne hobby zijn. Dat zullen vele Stedumers beamen. 
En het is natuurlijk nooit te laat om te beginnen, met zingen of met een instru-
ment, bijvoorbeeld bij ons in het orkest. Maar het mooiste is als je al op jonge leef-
tijd begint. Dan leg je de basis voor een hobby waar je je hele leven plezier van 
kan hebben.  
Al enige tijd is er in ons dorp een groep kinderen bezig een instrument te leren 
bespelen. Het zijn negen basisschoolkinderen, die iedere donderdagmiddag les 
hebben van Sietse Hamersma van het IVAK. Nick Stubbe, Annemarie Vriezema 
en Tim Ypey spelen bugel en maken al flinke vorderingen. De andere kinderen 
zijn al langer bezig en dus ook een stukje verder. Deze ‘gevorderde’ jeugdspelers 
zijn: Diederik Hijlkema uit Westeremden, Florian Verduyn, Anne Poutsma uit Zee-
rijp en Daan Bouwes, allen op bugel, Frank Aué op cornet en Timon Verduyn op 
drums. Zij oefenen al echt voor het orkest en repeteren als jeugdorkestje onder 
leiding van Berta Tuinstra op maandagavond om 19.00 uur in het Trefpunt. En  
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sommigen doen daarna ook nog een half uurtje mee met de repetitie van het gro-
te orkest, die om 19.45 uur begint. Het is hartstikke leuk om te zien – en vooral te 
horen – hoe zij vooruitgaan en samen al echt lekker muziek maken. Tijdens het 
Nieuwjaarsconcert van Jehova Nissi, op zaterdag 9 januari, kunt u ze horen mee-
spelen. Dit concert en de Nieuwjaarsborrel daarna, georganiseerd door Dorpsbe-
langen, is ieder jaar een vrolijke en gezellige gebeurtenis, voor iedereen gratis 
toegankelijk. 
Eind januari start het IVAK met een nieuw muziekproject op de basisscholen om 
kinderen enthousiast te maken voor het bespelen van een instrument. Dan gaan 
er vast nog meer kinderen meedoen. Maar ook middelbare scholieren en volwas-
senen zijn van harte welkom als ze willen meedoen in ons orkest. Lessen en in-
strumenten worden verzorgd door de vereniging. Of het nu slagwerk is, trombone, 
saxofoon of een van de andere instrumenten: er zijn heel veel mogelijkheden. In-
formatie bij Berta Tuinstra, Kampweg 19, (0596) 55 15 80. 
 

Fenneke Colstee 
Jehova Nissi 
 

sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp 
 

 
 

 

Ledenvergadering Tennisvereniging de Bosbaan 
 

Beste Bosbaanleden, ontwaak uit uw winterslaap:  woensdag 27 januari is onze 
ledenvergadering! Tijd om vertrekkende bestuursleden uit te zwaaien. 
 

Het is inmiddels gelukt een aantal kandidaat bestuursleden te vinden; wie zich 
ernstig gepasseerd voelt kan zich natuurlijk nog melden bij het bestuur. De nieu-
we bestuursleden worden met open armen ontvangen.  
Verder zal tijdens de vergadering gesproken worden over een voorstel tot verho-
ging van de contributie en het lesgeld.  
 

Woensdag 27 januari, 20.00 uur, in de boekbinderij van Wim Gremmen en 
Susanne Lemstra. 
 
Janneke Aue 
 

StedOnice?! 
 

Het schaatsen op vrijdagavond op Kardinge is een groot succes, elke week doen 
er ongeveer 27 mensen mee! Na een korte warming up wordt er ruim een uur ge-
schaatst, gevallen en ‘pootje-over’ geoefend.  
 

Op de laatste ledenvergadering van de ijsvereniging is besproken om dit jaar niet 
alleen naar Kardinge te gaan, maar ook een uitje te organiseren naar FlevOnice in 
Biddinghuizen. Dit zal plaats gaan vinden op een zaterdag in februari. Dus wilt u 
deze kans om buiten te schaatsen niet missen, houd dan de zaterdagen in februa-
ri nog even vrij. In de volgende Stedumer maken we bekend welke zaterdag de 
keuze op is gevallen. 
 

Janna Bathoorn 
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Opening Sportdorp Stedum  
 

Op woensdag 6 januari wordt Sportdorp Stedum 
officieel geopend. Op deze dag is iedereen van 
jong tot oud welkom om deel te nemen aan de ver-
schillende activiteiten die door de verenigingen in 
Stedum georganiseerd worden. Dit evenement 
wordt gehouden in en buiten de sporthal bij het 
voetbalveld van VV Stedum. 
 

De jeugd van het basisonderwijs kan ’s middags van 15.00 tot 16.30 uur in de 
panna kooi. Dit is een kooi waar je 1 tegen 1 voetbalt, waarbij het doel is om door 
de benen van een ander te spelen (panna) en waar je kunt laten zien hoe het met 
je voetbaltechniek gesteld is. Tijdens deze activiteit wordt de verkleedwedstrijd 
voor de kinderen van het basisonderwijs gehouden (prijs is een IPod Shuffle!). De 
jeugd van het voorgezet onderwijs kan ’s middags van 16.30 tot 18.00 uur in de 
panna kooi. Opgave voor deelname aan de panna kooi activiteit is niet nodig. 
Wanneer je niet hoeft te spelen kun je een broodje bakken op het vuur. 
 

’s Avonds van 19.30 tot 21.30 uur wordt er blacklightvolleybal voor de inwoners 
vanaf 16 jaar georganiseerd. Blacklightvolleybal is volleyballen (6 tegen 6) in het 
donker waarbij alleen fluorerende schmink en witte kleding zichtbaar zijn door het 
gebruik van blacklightkanonnen.  
 

Om inzicht te krijgen in het aantal deelnemers verzoeken wij u om u op te geven 
voor 4 januari 2010 via e.sijsling@huisvoordesportgroningen.nl. U kunt zich opge-
ven als team maar ook als individu. Vermeld bij uw opgave uw naam/ de namen 
en de naam van uw team. Op de avond zelf zijn er mogelijkheden om als individu 
aan te sluiten. 
 

U komt toch ook?! 
 

Erik Sijsling 
 

 

 

Opbrengst collecte Multiple Sclerose  
 

Het MS Fonds heeft het mooie bedrag van € 981 in de gemeente Loppersum op-
gehaald. We bedanken de gevers maar uiteraard ook de collectanten die door 
weer en wind op pad zijn gegaan. 
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Hengelclub “Ons Genoegen” 
 

Het is niet alleen in 
de maand decem-
ber, dat men klaagt 
over het snel ver-
strijken van de tijd. 
Maar in december 
hoor je vaker. “Bijna 
weer een jaar om… 
En wat is het jaar 
snel omgegaan!” Al-
le wetenschappelijke 
verklaringen hier-
voor zullen echter dit 
leed niet verzachten. 
Wat onze visclub 
betreft, wij zien het 
nieuwe seizoen met plezier tegemoet. 
 

Ons ledenaantal bleef de afgelopen jaren aardig constant. Inmiddels zijn de nieu-
we jeugdvergunningen ook weer verkrijgbaar bij: de heren: J.J.Kalisvaart, 
Tj.Burgstra en E.Ameling. Ik mag aannemen dat u de adressen van deze be-
stuursleden kent. 
 

In 2009 hebben wij een mooie Zomeravondcompetitie gehad. Over de prijsuitrei-
king heeft u kunnen lezen. Ook over het feit dat er sinds 2009 voor de paling, of 
de aal, een meeneemverbod is gekomen. Om die reden belandden de door onze 
wedstrijdvissers gevangen alen niet in de leefnetten, maar werden die onmiddellijk 
weer in het viswater teruggezet. Zij leverden dus geen punten op. Ook de overige 
gevangen vissen gingen weer terug in het viswater, echter nadat zij gemeten en 
gewogen waren. Gedurende de wedstrijd werden zij zolang in een leefnet be-
waard. Het is een mooi gezicht om die vissen na de wedstrijd weer weg te zien 
zwemmen. 
 

In april 2010 hopen wij weer een gecombineerde jaar- en voorjaarsvergadering te 
houden. Bij voldoende belangstelling wordt ook weer een wedstrijdrooster opge-
steld voor de Zomeravondcompetitie 2010. 
Dan wil ik u allen hierbij, namens het gehele bestuur, alvast een voorspoedig en 
gezond 2010 wensen en onze leden ook een heel goed hengelsportseizoen! In 
het bijzonder gaan onze goede wensen naar ons erelid de heer Wiebe Slager! Hij 
is een van de oprichters van Hengelclub “Ons Genoegen”, opgericht in 1948, op 1 
december van dat jaar. Maar liefst 30 jaar lang was de heer Wiebe Slager de 
penningmeester van onze club! 
 
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) 

 
 
 
20 december Ommelandse reis  naar Stad. Inzamelingswandeltocht voor het Gla-

zen Huis 
 
21 december   Kerstavond, passage en hervormd vrouwenvereniging 
 
25 december –  Huisartsenpraktijk tijdens feestdagen gesloten 
3 januari 
 
31 december/  17.00 uur: Slokje en kerstboomverbranding in de haven 
1 januari   01.00 uur: feest in de sporthal tot 05.00 uur. 
 
Januari   Dansles voorbereiding Stedum – Stedum 
 
6 januari   Opening sportdorp Stedum 
 
6 januari   Nieuwjaarsreceptie gemeente Loppersum en uitreiking   

  waarderingsprijs 
 
9 januari   Nieuwjaarsconcert en visite Stedum 
 
15 januari   De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
 
16 januari    Eerste bijeenkomst in nieuwe jaar scoutinggroep de Struners 
 
27 januari   Ledenvergadering Tennisvereniging de Bosbaan 
 
 
 
 
 
 
 

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 22 januari. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 13 januari. Het liefst per e-mail en anders op cd of usb-stick. 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten. 
 
Redactie: Erik Staal, Bedumerweg 31, Stedum, 0596 58 18 10, destedumer@wanadoo.nl,  
Eldert Ameling en Janna Bathoorn. 
Advertenties: Wilco Witteveen: 0596 55 17 81, jvanwijk03@hetnet.nl 
 

 


