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Bezuinigingen in de gemeente 
 

Het zal nu wel duidelijk zijn dat er bezuinigd moet gaan worden. Maar begrijpt u 
het eigenlijk nog wel? Laat ik een poging doen u iets hiervan uit te leggen. 
Alle aandacht ging uit naar de op handen zijnde sluiting van allerlei voorzieningen. 
Althans zo lijkt het. Het is de gemeente weer gelukt om ons in verwarring te bren-
gen. Door een lijst te maken waarvan zij denken dat er op bezuinigd kan gaan 
worden en die vervolgens niet toe te lichten denkt iedereen dat we volgend jaar in 
een achtergesteld gebied zullen wonen. Dat valt nog een beetje mee, want dit 
moet namelijk pas in 2014 allemaal rond zijn. Maar wat is nu eigenlijk de vraag? 
We moeten financieel gezond worden om in aanmerking te komen voor extra geld 
om al het achterstallig onderhoud, zoals de wegen, te kunnen uitvoeren. 
 
Het college heeft meegedeeld dat het rijk dan wil dat wij 1,1 miljoen minder per 
jaar gaan uitgeven vanaf 2014. En om dat toe te lichten wat dat zou kunnen bete-
kenen zijn er een aantal bezuinigingsmogelijkheden bij gezocht en daar is nu alle 
onrust nu over ontstaan. Na lang aandringen van de gemeenteraad en vooral 
door burgers is het nu iets duidelijker geworden: we hebben nog inspraak en kun-
nen nog bijsturen. Het vervelende is alleen dat de toon is gezet. Er wordt gesne-
den in onze leefbaarheid maar er wordt geen onderbouwing bij geleverd of dit al-
lemaal wel klopt. Wordt er wel bespaard bijvoorbeeld, of gaat het er aan de ande-
re kant net zo hard weer uit? Enkele insprekers wisten dit namelijk met gemak 
aan te tonen. Wat is dan de waarde van deze getallen? Ze zijn niet te controleren, 
maar je voelt op je klompen aan dat er meer achter zit. En dan is er nog de ver-
borgen politieke agenda. Want moeten we nu ons best doen om het bedrag te ha-
len óf moet het bedrag er gewoon komen. Wij vragen ons dan af wat er tegenover 
staat. Wat blijft wel en wat is nieuw beleid maar vooral hoe krijgt Loppersum jaar-
lijks meer geld in de kas. En zitten we eigenlijk als gemeente niet onder het be-
staansminimum? 
 

Voor het bestuur van Dorpbelangen is het vooral te doen om transparantie en dus 
eerlijkheid. We zullen ons sterk verzetten tegen niet onderbouwde willekeur en op 
het laten verdwijnen van voorzieningen die je niet meer terugkrijgt en waarvan ie-
dereen weet dat het amper wat zou moeten kosten. 
Maar, hoe kan dat nou eigenlijk? Dat iets voor veel meer geld op de begroting 
staat dan dat er werkelijk aan werk wordt uitgevoerd? Dat heeft alles te maken 
met de kosten van de ambtenaren die verdeeld worden over alle uit te voeren ta-
ken van de gemeente. Een duur gebouw zoals een sportgebouw kan dan gebukt 
gaan onder veel uren van ambtenaren terwijl feitelijk maar weinig werk wordt  
 

Het gezicht van Stedum 
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een Stedumer. De keuze is in 
principe volstrekt willekeurig, als het maar een (oud) dorpsgenoot is. Ken je iemand die wel aan 
de rubriek wil meewerken of wil je misschien zelf: meld het de redactie.  
 
Op de foto staat dit keer mevrouw G.H. Slager-Pilon (foto: Janna Bathoorn). Zij is 88 en woont 
70 jaar in Stedum. Eldert Ameling praat met haar over wijlen haar man en Jehova Nissi. 
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Opbrengst collecte KWF 
 
In stedum heeft de kankerbestrijding een bedrag van € 768,64 binnen gehaald. 
Alle gevers en geefsters en de vrijwilligers heel hartelijk dank. 
 

 
uitgevoerd. Maar eigenlijk is het nog erger, want niemand schijnt dit te kunnen 
toelichten, ook de raadsleden krijgen hierop geen antwoord. 

 

Wij willen als dorpsbelangen wel eens weten wat Stedum de gemeente eigenlijk 
kost? Maar dan ook wat wij opleveren, en hoeveel ambtenarentijd er mee ge-
moeid is. En daarna pas wat mogelijke bezuinigingen voor effecten op de leef-
baarheid hebben. Want als een taart een toefje slagroom moet missen kan het 
nog steeds een lekkere taart zijn. Maar een slagroomtaart, zonder slagroom... 
U begrijpt, het worden maanden en jaren van praten en opletten. We zullen u 
daarover blijven informeren en voor u de wacht houden. 
 
Kunt u niet wachten om ons te inspireren en uw mening met anderen te delen? 
Dat is mooi. Want op 6 november ontvangen we u graag voor onze najaarsverga-
dering. Deze vergadering gaat nooit gebukt onder al te veel administratieve zaken 
en heeft dus voldoende ruimte voor discussie. Maar gewoontegetrouw mag er ook 
enig vertier of cultuur gebracht worden. Ik zou graag willen verklappen wat dit dan 
is deze keer, maar ik kan het nog niet toezeggen. In volgende Stedumer zal ik u 
hierover berichten. 
 
Bardo Heeling 
voorzitter dorpsbelangen 
 

 

Lekker bezig 
 

Er was veel volk op de been op die 
mooie maandagavond in september. 
Samen met de andere muziekkorpsen 
uit de gemeente Loppersum speelden 
we keer op keer de mars ‘Jubilissimo’. 
Om te protesteren tegen de voorge-
nomen bezuinigingen van de gemeen-
te op de sportieve en culturele activitei-
ten van haar inwoners. Verenigingen, 
als plaatsen van samenkomst, van 
ontmoeting, zijn het cement in vele 
dorpen. Maar het zijn zorgelijke tijden voor de verenigingen, hun leden en hun 
vaak hard werkende vrijwilligers. Toch laten we ons niet ontmoedigen. Integen-
deel, we zijn juist lekker bezig: een serenade voor een jarige dorpsgenote, nieuwe 
muzikanten, ons jeugdorkest en, zoals u waarschijnlijk gemerkt hebt, de bolchry-
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santenactie. De verkoop ging dit jaar zo voorspoedig dat we sommige Stedumers 
helaas teleur moesten stellen. Alle trouwe afnemers, hartelijk bedankt. En dan is 
er nog het 90-jarig bestaan van onze muziekvereniging, dat we met zoveel moge-
lijk Stedumers willen vieren. We repeteren hard voor het jubileumconcert op 7 no-
vember. Het wordt een bijzonder en feestelijk concert, want we geven het samen 
met het eveneens jubilerende Vocaal Ensemble. U hoort nog van ons. 
 

Fenneke Colstee 
Chr. Muziekvereniging Jehova Nissi  
 

 

Harde wind geen belemmering voor de echte fietser 
 

Vrijdagavond 4 september organi-
seerde de activiteitencommissie 
van Dorpsbelangen een fietstocht 
rondom Stedum. Het weer gaf re-
den tot twijfel, maar Dorpsbelan-
gen wilde de doorzetters niet te-
leurstellen en zo ging de tocht ge-
woon door. De afstand was naar 
keuze 15 of 30 km. Voor de 15 km 
was er weinig belangstelling, maar 
voor de 30 km was wel animo. Er 
deden ook ligfietsers mee, die met 
hun carrosserie goed beschermd 
waren tegen harde wind en regen. 

Smalle bruggetjes waren dan wel iets lastiger te nemen, maar dat mocht de pret 
niet drukken. De traditiegetrouw goede verzorging onderweg werd zeer gewaar-
deerd. Volgend jaar staat er een gemeentefietstocht op het programma, waarin 
alle 17 dorpen van de gemeente Loppersum worden aangedaan. Er wordt ge-
streefd naar meerdere startplaatsen, zodat het ook echt een gemeentetocht 
wordt. Ook dat is natuurlijk een tocht voor doorzetters, maar met de mogelijkheid 
om af te snijden. Het zou leuk zijn als ook andere dorpen hieraan mee willen doen 
en bijvoorbeeld als koffiepost willen fungeren. In 17 dorpen een koffiepost is wel 
een beetje overdreven, maar wie weet wat de Activiteitencommissie van Dorpsbe-
langen volgend jaar op de been (op de fiets) krijgt. 
 
Op de foto één van de ligfietsers. Eerlijkheidshalve moet daarbij worden vermeld 
dat het bij een rondje Hoofdstraat is gebleven (hoewel Johny Noorbergen zeker 
niet onbekend met fietsen is!). 
 
Lies Oldenhof 



 5 

Uitnodiging open huis 
 

Wij, Obs De Bongerd en Cbs De Crangeborg zijn beide basisscholen in Stedum. 
Wel met een verschillende signatuur, maar die op bepaalde terreinen best samen 
willen en kunnen werken.  
 

Op 1 oktober bijvoorbeeld komt de ‘Stichting Vertellus’ uit Bedum een verhaal in 
het Gronings voorlezen aan alle kinderen van de groepen 7 en 8 van beide scho-
len op Obs De Bongerd. Waarschijnlijk zijn er meer onderdelen waarop in de toe-
komst samenwerking gewenst is. We denken bijvoorbeeld aan bepaalde thema’s, 
waarbij we elkaars expertise zouden kunnen gebruiken. Misschien is er in het ka-
der van ‘Sportdorp Stedum’ een en ander te realiseren? Ook staan beide scholen 
voor grote uitgaven betreffende het onderdeel ‘techniek op de basisschool’. Mis-
schien liggen daar overeenkomsten/mogelijkheden? Zo zijn er vast nog wel meer. 
Het lijkt ons een goed idee de schoolgebouwen aan u – voor zover u ze nog niet 
kent – te laten zien. Wij nodigen daarom bij dezen iedereen uit onze scholen te 
komen bezichtigen: 
  

Cbs De Crangeborg op donderdagavond 1 oktober en Obs De Bongerd op don-
derdagavond 8 oktober tussen 19.00 en 20.30 uur 
 

Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. De leerkrachten zijn aan-
wezig om uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden. 
We rekenen op uw komst! 
 

Namens beide schoolteams, 
 
Lammy Kok    Gerrit Huizenga 
directeur Obs De Bongerd   directeur Cbs De Crangeborg 
 

 

Stedum-Stedum weer in de startblokken 
 

Vrijdagavond 9 oktober steken we de koppen bij elkaar voor een brainstorm over 
volgend jaar Stedum-Stedum in het weekend van 30 april, 1 en 2 mei. Dit is een 
principedatum die met de voorzitter van de Schützenverein Stedum-Beekum, 
Wolfgang Hagt, is afgesproken. Hij was van de zomer in Stedum op bezoek, bij de 
familie Nienhuis. Deze contacten zijn al ontstaan tussen de wederzijdse ouders. 
Er zijn meer Stedumers die al heel lang hierin meedraaien, onder meer de beide 
oud-burgemeesters Mellema en Peyers, maar er zijn natuurlijk ook weer nieuwe 
mensen welkom. De ervaringen zijn bij elk bezoek weer positief. De Duitse gast-
vrijheid evenaren is onze uitdaging. 
 

Deze avond is bedoeld om herinneringen op te halen en informatie te geven over 
wat zo’n bezoek inhoudt en ideeën uit te wisselen. Maar er moet natuurlijk ook 
worden nagedacht over het programma en alle zaken die hiervoor geregeld moe-
ten worden. Lijkt het je leuk om buitenlandse gasten voor zo’n weekend te ont-
vangen, ben je eerder betrokken geweest of wil je je Duits ophalen? Van harte 
welkom (ook jeugd) vanaf 20 uur in café ’t Oude Raedthuys. In de vorige Stedu-
mer is al uitgebreid bericht over de bijzondere ervaringen in de weekenden die de 
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afgelopen jaren gehouden zijn. Er is geen vaste uitwisselingsfrequentie, want het 
is best gecompliceerd aan beide kanten om zo’n uitwisselingsafspraak te plannen. 
Wij hebben onze activiteiten, en dat geldt voor de Duitsers ook. In mei valt ook 
hun Schützenfest, maar ze hebben wel zin om een week eerder toch bij ons te 
komen. Hun feestje is dan immers al georganiseerd als het goed is. Ook Theo’s 
Musikanten wil dan wel weer van zich laten horen. Eerdere keren zijn ze als 
dansorkest ingezet. Heb je zin om mee te denken met het programma, wil je her-
inneringen ophalen of juist meer weten over wat deze uitwisseling inhoudt, kom 
dan vrijdagavond 9 oktober om 20.00 uur naar café ’t Oude Raedthuys. Als je die 
avond niet kunt, maar wel betrokken wil zijn, dan graag even reageren op onder-
staand mailadres of telefoonnummer. 
 

Lies Oldenhof (lies.oldenhof@perivert.nl) of 06 20 42 69 14. 
 

 
De Landelijke Natuurwerkdag op 7 november 2009 
 

Samen aan het werk in het Steemer bos 
 

Landschapsbeheer organiseert de landelijke natuurwerkdag altijd op de eerste 
zaterdag in november. Dit jaar is dat 7 november en ons Steemer bos is weer één 
van de locaties waar gewerkt wordt (zie ook www.natuurwerkdag.nl). 
 

Dit is al het 6e jaar dat er op de landelijke natuurwerkdag wordt gewerkt in het 
Steemer bos. We zijn de afgelopen jaren met een groep vrijwilligers bij alle bos-
randen aan het zagen geweest. Door de bosranden te dunnen ontstaat er ruimte 
en krijgen kleine boompjes en struiken een kans om te groeien. Bovendien groei-
en de stompjes van de omgezaagde bomen weer terug als struiken. Hierdoor ont-
staat een dichte bosrand, zodat de wind niet zo maar door het bos kan waaien. 
Dichte bosranden zorgen 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, strui-
ken 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. 
 

Naast het werken aan de bosranden is er een mooi nieuw wandelpad gemaakt in 
het bos. Bovendien hebben we hazelaars, meidoorns en lindes meer ruimte ge-
geven, door de essen die daar vlakbij staan om te zagen. Ze staan nu mooi vrij en 
kunnen verder uitgroeien. 
 

Landelijke Natuurwerkdag op 7 november 
Op de Landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 7 november gaan we van 9.00 uur 
tot 12.30 uur werken in het Steemer bos. Mensen die meehelpen zagen, mogen 
voor eigen gebruik hout meenemen voor de open haard. Landschapsbeheer zorgt 
voor zagen en werkhandschoenen. 
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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. 
Halverwege de ochtend wordt er gezorgd voor drinken en koekjes. 
 

Graag van tevoren opgeven 
Graag opgeven bij Lorette Verment; loretteverment@hotmail.com, 06-49 74 93 
59. Opgeven kan ook via www.natuurwerkdag.nl. Klik op de locatie Stedum en op 
de website staan verder de aanwijzingen. 
 

Natuurwerkdag in de kerstvakantie 
Dit jaar gaan we ook in de kerstvakantie aan het werk in het Steemer bos. Deze 
natuurwerkdag vindt plaats op dinsdag 29 december. Doe je dan ook mee? 
 

Lorette Verment 
Dorpsbelangen 
 

G.H. Slager-Pilon 
 

In gesprek met mevrouw G.H. Slager-
Pilon, over wijlen haar man en “Jehova 
Nissi”In ons dorp heeft “Jehova Nissi” 
altijd een prominente plaats ingeno-
men. Als de muzikanten van deze 
christelijke muziekvereniging door Ste-
dum marcheerden, dan liep het hele 
dorp uit. In de zeventiger jaren kreeg je 
wel eens de indruk dat er in elke fami-
lie wel iemand lid van “Jehova Nissi” 
was. En nog altijd zijn de optredens 
van deze muziekvereniging een waar 
genoegen en trekken zij veel publiek. 
Wij zijn op bezoek bij mevrouw G.H. 
Slager-Pilon (88). Zij woont inmiddels 
meer dan zeventig jaar in haar woning 
in de Hoofdstraat, hetzelfde pand 
waarin haar vader bakker Pilon destijds 
zijn bakkerij en winkel had. Mevrouw 
Slager is geboren in Delfzijl en zij 

kwam op ongeveer veertienjarige leeftijd in Stedum wonen. Zij is de vrouw van de 
alweer dertien jaar geleden overleden Cees Slager, de man die meer dan de helft 
van zijn leven een stuwende kracht was bij “Jehova Nissi”. Cees Slager werd ge-
boren op 25 juli 1920 in Stedum en werd in 1945 lid van deze muziekvereniging. 
 

Zij schenkt koffie in. Na de koffie laat zij mij drie documenten zien, die ingelijst aan 
de wand hangen. Het zijn mooie sprekende herinneringen aan haar man. Twee 
van de documenten zijn oorkonden. Eén ervan ontving de heer Slager van de 
NFCM, de Nederlandse Federatie van Christelijke Muziekbonden, als blijk van er-
kentelijkheid voor het vele werk dat hij had verzet voor de muziek. Op de andere 
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oorkonde lezen wij dat Cees Slager op 24 februari 1990 tot erevoorzitter werd be-
noemd van “Jehova Nissi”. “Het is toch vreemd”, zegt mevrouw Slager, “maar er 
worden altijd vragen gesteld over die naam. De betekenis van “Jehova Nissi” is: 
God is onze banier.” 
Het derde document aan de wand behoort bij de eremedaille die de heer Slager 
ontving voor zijn vele werk in en voor de muziek, een eremedaille verbonden aan 
de orde van Oranje-Nassau in zilver verleend. 
 

Wie meneer Slager heeft gekend, die weet hoe hij zich voor zijn muziekvereniging 
heeft ingezet. Cees Slager, die officieel Cornelis heette was een slanke en voor 
zijn generatie lange man. Hij was hartelijk, had aandacht voor iedereen. De heer 
Slager zat liefst vijfendertig jaar in het bestuur. Hij speelde eerst op de bas en 
blies later op de trombone. Toen hij vijftig jaar in de muziek zat, ontving hij daar-
voor van de muziekbond een gouden speldje. Mijnheer Slager gaf in de keuken  
van hun woning les aan beginnende leerlingen van alle leeftijden, vaak alleen 
maar eerst om de tonen te leren te blazen. Verder hielp hij met het doorspelen 
van de muziekstukken. 
 

Zelf had mevrouw Slager al graag op vijftien-, zestienjarige leeftijd bij “Jehova 
Nissi” willen spelen. Vooral het “tromsloagen”, het slagwerk, sprak haar aan. Met 
een vriendin probeerde zij in die jaren lid te worden. Maar voor de Tweede We-
reldoorlog werden er nog geen vrouwen bij de muziekvereniging toegelaten. Zij 
volgde orgellessen en leerde noten lezen. Later zou zij daar nog veel plezier van 
hebben. Ook zat mevrouw Slager op de zangvereniging.Zij vertelt dat “Jehova 
Nissi” in 1919 is opgericht. De instrumenten werden destijds overgenomen van 
Garrelsweer. “Jehova Nissi” begon als een harmonieorkest, werd later een fanfa-
re. En thans ligt het accent op de concerten. 
Wij bekijken de fotoalbums met enkele zeer oude foto’s. Ook van de muzikanten 
op de oudste foto’s herinnert mevrouw Slager zich nog een aantal namen. “Dit is 
de vader van wijlen Piet Slager de echtgenoot van tante Jantje Slager, hier staat 
de heer Boelema en dat is de heer Oosterhof van het voormalige winkeltje aan de 
Lopsterweg. Dit is de heer Ekens, de schoonvader van mevrouw Ekens uit Ste-
dum. Dat is de heer Jan Vast, de vader van Geert Vast uit de Hoofdstraat.” 
Toen later, in de periode van na de Tweede Wereldoorlog, ook vrouwen lid moch-
ten worden groeide de vereniging. “In de zestiger jaren,” lezen wij in één van de 
goed bewaarde uitgeknipte krantenartikelen, “waren er tachtig leden. De fanfare 
werd uitgebreid met een drumband, een majorettekorps en een minirettekorps.” 
Ook mevrouw Slager werd in die tijd lid en speelde nog tien jaar op het instrument 
bariton. Onder leiding van dirigent en schoonzoon Luuk Tuinstra nam “Jehova 
Nissi” deel aan concoursen in bijvoorbeeld Stedum in Duitsland, in Rotterdam, 
Zutphen en in de stad Groningen. En er werden prijzen gewonnen!  
  
Het echtpaar Slager kreeg vier dochters en een zoon. Vier van de vijf kinderen 
zitten nu nog in “Jehova Nissi”. Zelfs kleinkinderen speelden in “Jehova Nissi”, 
totdat zij verhuisden. 
 

De vereniging heeft door de jaren heen heel wat acties gehouden ten bate van de 
kas. Mevrouw Slager vertelt van de oliebollen en over het patatbakken, jaren ge-
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leden. Aardappels werden met de hand geschild en er werden patatjes van ge-
sneden. Veelal werden de oliebollen en de patat in huize Slager bereid en gebak-
ken. Ook de kerststukjes ten bate van de muziekvereniging werden bij familie 
Slager in huis gemaakt. 
 

Mevrouw Slager woont nog altijd in hetzelfde pand waarin haar vader bakker E.K. 
Pilon zijn bakkerij en winkel had. Zij vertelt over haar zuster Berta die heel goed 
kon zingen en die in meerdere koren heeft gezongen. De heer en mevrouw Slager 
verloofden zich in de Tweede Wereldoorlog en trouwden in 1947. “Een heel koud 
jaar,“ herinnert zij zich. Het echtpaar kwam bij haar ouders inwonen. Samen met 
moeder deed zij de winkel en toen moeder in 1955 overleed, stopte haar vader al 
gauw met de bakkerij. Hij was een sportief man en deed veel aan de wandelsport 
en zat ook op het mannenkoor. 
 

Dankbare herinneringen heeft mevrouw Slager aan “Jehova Nissi” bij de begrafe-
nis van haar man. Aan weerskanten van de begrafenisauto liepen leden van de 
muziekvereniging, terwijl voorop een muzikant liep, die op een omfloerste trom 
sloeg. Ook de dienst die voorafging aan de begrafenis werd muzikaal begeleid 
door de leden van “Jehova Nissi”, de vereniging waar de heer Slager zich met 
hart en ziel aan verbonden had. En de muziekvereniging waar mevrouw Slager tot 
op de dag van vandaag zich nog steeds bij betrokken voelt. 
 

Eldert Ameling 
  

 

Oproep van de Oranjevereniging Stedum 
 

De Oranjevereniging Stedum nodigt de leden uit voor de algemene ledenvergade-
ring op dinsdag 27 oktober in het Hervormd Centrum .Op deze avond zal onder 
andere het thema worden aangegeven voor de optocht 2010 en zullen de richtlij-
nen worden uiteen gezet.Voordat het echter zover is hebben wij als Oranjevereni-
ging een voorstel aan de inwoners van Stedum.  
 
De Oranjevereniging heeft die dag veel vrijwilligers nodig. Wij hopen dat veel stra-
ten, verenigingen en inwoners etc. natuurlijk mee zullen doen aan de grote op-
tocht. 
Daarom willen wij graag één contactpersoon per straat en vereniging. Dus van 
motorclub tot mannenkoor en van de Stationsweg tot aan Lellensterweg. Natuur-
lijk mogen wij ook de scholen niet vergeten. Het Bestuur hoopt op deze manier 
veel mensen bij elkaar te krijgen. Onze slogan is nog altijd: Veur het dörp Deur 
het dörp. U kunt zich deze avond ook opgeven als vrijwilliger-verkeersregelaar. 
De agenda komt binnenkort in de brievenbus. 
 

Het bestuur hoopt vele inwoners van Stedum op de ledenvergadering temogen 
verwelkomen. Bent U die avond verhinderd en wenst u deel te nemen als con-
tactpersoon-vrijwilliger-verkeersregelaar kunt u zich opgeven bij K. Vriezema 
(0596) 55 13 66; C. Nienhuis (0596) 55 15 50 of bij J. Poel 06-30 09 52 85. 
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Maak je Eigen Fotoalbum! 
 

Na een prachtige vakantie heeft u zich voorgenomen al die mooie foto’s nu eens in 
een bijzonder fotoalbum te bewaren? Maar ja, hoe kom je aan zo’n album met pre-
cies die kleur of dat omslag? Precies! U kunt dat zelf maken! Tijdens de workshop 
Fotoalbum leert u verschillende technieken zodat u uw eigen album kunt maken. 
Helemaal afgestemd op uw eigen wensen! Nooit meer foto’s in een oude schoe-
nendoos of alleen maar op een CD’tje. Vanaf nu komen ze in een mooi zelfgemaakt 
album! De workshop wordt gehouden op zaterdag 10 oktober in de Boekwerkplaats, 
Hoofdstraat 45 onder leiding van Wim Gremmen. U maakt drie albums en de kosten 
bedragen € 55 (inclusief alle materialen). Voor meer informatie kunt u contact met 
ons opnemen (55 15 88) of even kijken op www.boekwerkplaats.nl 
 
 

Uit de raad 
 

Het zijn gedenkwaardige tijden in deze septembermaand. Twee weken geleden 
was de commissievergadering over het saneringsplan, voorafgegaan door een 
grote demonstratie van betrokken dorpsbewoners. De optocht met vier muziek-
korpsen vond ik erg indrukwekkend. Ook ik draag Jehova Nissi een warm hart 
toe, en zou niet graag zien dat onze evenementen niet meer door hen worden op-
gefleurd. 
 

Muziekkorps uit de lucht? 
Dat laatste werd gesuggereerd door de directeur van het IVAK. Als het IVAK min-
der geld krijgt komen de muzieklessen aan de korpsleden in gevaar. Deze lessen 
worden via het IVAK goedkoper aangeboden. De begroting van een muziekkorps 
is bijzonder vanwege het investeren in dure instrumenten en het moeten betalen 
van een dirigent. Daarom worden korpsen ook apart door de gemeente geholpen 
met een subsidie en worden lessen van leerlingen die een instrument bespelen en 
lid zijn van een orkest ook gesubsidieerd. Die eerste subsidie van de gemeente 
blijft op peil, de tweede subsidie via het IVAK staat wel onder druk. Als het IVAK 
die muzieklessen niet meer verzorgt, loop je als korps een risico. Het zou de eer 
van Jehova Nissi te na zijn denk ik, om over opheffing te praten. Men is juist bezig 
met werving van leerlingen. Er is samen met Concordia in Middelstum een en-
thousiast jeugdklasje opgezet, nadat het IVAK een kennismakingsproject had ver-
zorgd op de scholen. Dat is dan wel weer een mooie IVAK taak, die erg goed is 
uitgevoerd. Nieuwe leden zijn echt cruciaal voor het voortbestaan van een orkest 
en publiek natuurlijk dat naar de uitvoeringen komt luisteren. Goedkope lessen 
zijn natuurlijk wel een prettige bijkomstigheid. 
 

IVAK 
Loppersum, Delfzijl en Appingedam kennen samen een mooie culturele instelling, 
het IVAK, dat aan de weg timmert met bijzondere projecten. De prioriteit van het 
IVAK ligt niet altijd meer bij muziekles geven, misschien ook wel noodgedwongen. 
In de gemeente Loppersum was maar plek voor een beperkt aantal leerlingen, 
waardoor ook nu al muzikale ambities geen werkelijkheid werden. Jaren op een 
wachtlijst staan is voor een kind niet wenselijk. Dan moest een andere particuliere 



 11 

oplossing worden gezocht. Als je meer voelde voor bijvoorbeeld keyboard of gi-
taar moest dat toch al. Je komt met het huidige aantal lesplekken meestal niet aan 
de beurt is mijn persoonlijke ervaring. Dat is het gevolg van de eerdere bezuini-
gingen, waardoor per gemeente maar een beperkt aantal lesplekken te vergeven 
valt. Heel oneerlijk eigenlijk. 
 

Veel mensen dragen het IVAK juist vanwege hun bijzondere artistieke prestaties 
een warm hart toe. Juist voor die culturele projecten (waarvoor apart subsidies 
worden aangevraagd en sponsoren worden gezocht) zou een breder draagvlak 
moeten worden verkregen, met toetreding van gemeenten als Eemsmond en 
Slochteren. Daar zal het IVAK dan ook vast mee bezig zijn, zeker met dreigende 
bezuinigingen vanuit Delfzijl en Appingedam. Bezuinigen op het IVAK hoeft en 
mag niet leiden tot opheffing van de muziekkorpsen. 
 

Ontsnappen uit artikel 12 
Elke fractie heeft gemopperd over het gebrek aan onderbouwing in het sanerings-
plan. Coalitie en oppositie trekken waarschijnlijk elk hun eigen conclusies. In het 
plan staan ideeën over bezuinigingen vermeld. Of die haalbaar en realistisch zijn 
moet nog blijken. Daar moeten we in de komende jaren bladzijde voor bladzijde 
over stemmen. Dat zullen moeilijke vergaderingen worden. Ook om ons heen (bij-
voorbeeld de Marne en Appingedam) heeft men hiermee te maken, al kijkt niet in 
elke gemeente de inspecteur vanuit het Rijk mee. Toen we de artikel 12 status 
aanvroegen was elke partij ervoor om dat te doen. Maar feitelijk leg je hoofd dan 
al op tafel en geef je je over aan een regiem van buiten. Het rijk zal gek zijn, steun 
verlenen zonder tegenprestatie in deze moeilijke tijden. Dat er nu wordt gedacht 
dat het anders kan of dat er gefuseerd kan worden is natuurlijk ieders goed recht. 
Maar realistisch is het niet. Artikel 12 is eigenlijk een soort contract, en daar horen 
rechten en plichten bij. Als je daar geen rekening mee houdt eist het rijk de bijdra-
ge die het heeft gegeven terug. De belangrijkste regel is financieel gezond zijn in 
2014. Ik verwacht dat we in 2014 nog steeds naar Jehova Nissi kunnen luisteren, 
ook als het saneringsplan zoals nu wordt voorgesteld wordt uitgevoerd. Zeker-
heidshalve toch maar een mooie bolchrysant gekocht en ook het donateurschap 
en concertbezoek kan ik iedereen aanraden.  
 

Maar de gevolgen van de bezuinigingen zijn daarmee zeker niet teniet gedaan. 
Ieder dorp zal zaken verliezen of meer zelf moeten doen. 
 
Lies Oldenhof 
 

 

Nieuws vanuit CBS ‘De Crangeborg’ 
 

Na de zomervakantie is het natuurlijk altijd spannend om weer naar school te 
gaan, je komt in een nieuwe groep en misschien zelfs wel in een ander lokaal. Dit 
jaar was het extra spannend, want in de zomervakantie is de school opgeknapt. 
De lokalen van groep 3&4, 5&6 en 7&8 hebben allemaal een likje verf gekregen, 
elk lokaal heeft nu zijn eigen kleur: we hebben nu een blauw, een rood én een 
groen lokaal. Ook werd de hal opgeknapt en kregen we overal nieuw marmoleum 
op de vloer. 
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Kamp groep 7 en 8 
Van woensdag 9 tot en met vrijdag 11 september zijn de groepen 7 en 8 op kamp 
geweest naar Roden. En jawel, helemaal op de fiets! In totaal hebben we wel 128 
km gefietst. We troffen het met het weer en we hebben geslaagde activiteiten ge-
daan. Zo hebben we levend bingo gespeeld, een GPS-tocht gemaakt door de 
donkere bossen van Roden, we hebben gekanood, het speelgoedmuseum be-
zocht, gezwommen en natuurlijk de bonte avond op donderdagavond niet te ver-
geten! Wat een talenten! Het waren drie fantastische dagen! 
 

Schoolreis groep 1 tot en met 6 
Terwijl ik dit schrijf zijn de groepen nog niet op schoolreis geweest. Als u dit leest 
al wel. De groepen 1 tot en met 6 gaan namelijk op donderdag 24 september naar 
het Noorderdierenpark in Emmen. Natuurlijk werken de leerlingen in de klas nu 
ook over dit thema. Bij de kleuters staat bijvoorbeeld de letter ‘d’ centraal en over-
al zijn prachtige knuffeldieren te vinden. 
 

Techniektorens 
Zoals u misschien wel gemerkt hebt, zijn wij aan het geld inzamelen! Even voor 
de zomervakantie deden wij dit door middel van een kaartenactie. Deze actie 
heeft maar liefst € 598,00 opgeleverd! Hartelijk dank. Maar we zijn er nog niet… 
We zijn namelijk aan het sparen voor Techniektorens. Dit zijn grote kasten, waar 
voor alle groepen prachtige techniek-lessen in te vinden zijn. We blijven sparen en 
we houden u op de hoogte. 

Voor meer informatie kunt u altijd een kijkje nemen op onze website 
www.cbscrangeborg.nl.  
 

 
 
 
 
 
Expositie Janna Bathoorn 
 
Een serie interieurfoto's van Janna (gemaakt in Mo-
zambique) is nog tot en met 4 oktober te zien in het 
kader van het Noorderlicht festival. Zie 
www.jannabathoorn.nl of www.noorderlicht.com. Jan-
na woont in Stedum en fotografeert regelmatig voor de 
Stedumer. Zij maakt onder meer de foto’s voor de 
voorkant. 
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Vrouwen van Nu 
 

NBvP, Vrouwen van Nu afdeling Stedum is het seizoen 2009-2010 op 14 septem-
ber gestart met een succesvolle avond. Dat Vrouwen van Nu ook graag met ca-
mera en computer werken bleek uit de goede opkomst. De heer J.P. Kapteijn 
leerde ons met andere ogen te kijken en gaf ons inzicht in zijn werkzaamheden 
als fotograaf. 
De afdeling, waarvan de leden uit Stedum, Garsthuizen en Westeremden komen, 
is springlevend en zij ontwikkelt en vernieuwt zich voortdurend, wat ook tot uiting 
komt in een gestaag groeiend aantal leden. In de maand mei vierden de Vrouwen 
van Nu op feestelijke wijze hun 60-jarig jubileum. Misschien hebt u al eens over-
wogen om lid te worden van de NBvP, Vrouwen van Nu. U bent van harte welkom 
om één, zelfs twee avonden mee te maken, voordat u een besluit neemt. De afde-
lingsavonden worden dichtbij huis gehouden, in de dorpshuizen van bovenge-
noemde dorpen. Mocht u van vervoer afhankelijk zijn, dan is daarvoor altijd een 
oplossing te vinden. Voor meer informatie kunt u bellen met Zwannie Kruizinga, 
0596 551354 of mailen naar Nicky Blikker, hblikker@planet.nl. We zien u graag 
terug op de volgende afdelingavond op dinsdag 13 oktober om 20.00 uur in t’ Bin-
hoes in Garsthuizen met als thema: Ontmoeting met Israëlische en Palestijnse 
vrouwen. Betty Weert 
 

 
 

De jaarlijkse griepprik 
 

Een oproep voor iedereen van 60 jaar en ouder en op medische indicatie voor 
een griepvaccinatie. Op vrijdagmiddag 16 oktober van 14.00-15.00 of van 16.30-
17.00 uur. Plaats: Huisartsenpraktijk Kampweg 21 Stedum. 
De griepprik wordt geadviseerd en vergoed voor iedereen van 60 jaar en ouder.  
Verder wordt de griepprik aanbevolen voor iedereen met een medische indicatie, 
zoals bijvoorbeeld diabetes mellitus en astma en COPD. Voor iedereen die werk-
zaam is in de zorg is het een aanbeveling de griepprik te nemen. Dit om zelf niet 
ziek te worden, maar ook om de griep niet over te dragen naar anderen. 
  

Waarom vanaf 60 jaar? Het is gebleken dat mensen al vanaf 60 jaar meer risico 
lopen op ernstige gevolgen van griep. Ook al voelt u zich heel fit, als mensen ou-
der worden, veroudert ook hun afweersysteem. Bij mensen die een griepprik heb-
ben gehad, is de kans dat ze griep (influenza) krijgen veel kleiner. Krijgt u on-
danks de griepprik toch griep, wordt u daar meestal veel minder ernstig ziek van. 
 

Hoe werkt de griepprik? In de griepprik zit een vloeistof met daarin kleine stuk-
jes van verschillende soorten dode griepvirussen. Die stukjes zijn onschadelijk. 
Uw lichaam maakt afweerstoffen tegen de griepvirussen die in de griepprik zitten. 
Omdat de griepprik pas na twee weken werkt, loopt u de kans al griep te krijgen 
voordat de griepprik gaat werken. 
 

Heeft de griepprik bijwerkingen? U kunt van de griepprik de eerste dag wat pijn, 
roodheid of een lichte zwelling hebben op de plaats van de prik. Sommige men-
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sen voelen zich na de griepprik een aantal dagen wat minder lekker. Van de 
griepprik kunt u geen griep krijgen. 
Verkoudheid is geen reden om de griepprik uit te stellen. Als u koorts heeft is het 
beter de prik wel even uit te stellen. U kunt hiervoor later een afspraak maken. 
 

Wanneer kunnen we de prik halen voor de A griep (Mexicaanse griep)?Dit 
vaccin is nog in de maak en is ergens in de maand november beschikbaar. Voor 
deze griep verloopt de vaccinatie ook via de huisarts. De datum van vaccinatie is 
nu nog niet te geven. Meer informatie is te vinden op www.rivm.nl/griepprik of op 
www.huisartsstedum.nl.Voorkomen is beter dan genezen.        
 

F.Oosterhuis en B.Albronda 
huisartsen Stedum  
 

 

Laatste meting zonnebloemen en pompoenen 
 

Donderdagavond 10 september zijn de zonnebloemen in Stedum voor het laatst 
opgemeten. In verband met het slechte weer van de zaterdag ervoor moest de 
eindmeting worden uitgesteld. Toen hadden de zonnebloemen echter al aardig 
geleden. Gewapend met rolmaat en huishoudtrap werden de kanshebbers uit de 
eerste ronde door Martin Zijlema en Lies Oldenhof van de Activiteitencommissie 
van Dorpsbelangen bezocht. De selectie hiervoor betrof nog een vrij grote groep. 
Juist de late bloeiers waren in het voordeel. Het bleek dat de niet-bloeiers soms  

nog wel 50 cm doorgegroeid waren. De vroege bloeiers wa-
ren hier en daar zelfs gekrompen, wat natuurlijk dan wel een 
beetje pijnlijk is om vast te stellen. De eindstand wordt span-
nend, want enkele zonnebloemen lagen in lengte wel erg 
dicht bij elkaar. Er waren enkele deelnemers met gespleten 
bloemen, tot wel 17 bloemstelen aan één stengel, met nog 
10 knoppen. Op de foto staat Irene Tillema, die bij haar opa 
en oma achter huis een goede stek voor haar zonnebloempit-
ten gevonden heeft. We hebben als activiteitencommissie 
gemerkt dat er bijzonder veel (gezonde) rivaliteit was dit jaar. 
De commissieleden werden onderweg al goed geïnformeerd 
over de kanshebbers en anders werden ze er met een tele-
foontje of mailtje wel aan herinnerd vooral langs te komen. 
Dat was nog een aardige klus, met een huishoudtrap onder 
de arm op de fiets het dorp rond.  
De activiteitencommissie kan er persoonlijk voor instaan dat 
er correct is gemeten. Alle deelnemers zijn van harte welkom 

bij de prijsuitreiking in het café op zaterdag 10 oktober om 15.30 uur (dit in tegen-
stelling tot wat in de vorige Stedumer stond). Er volgt geen persoonlijke uitnodi-
ging meer. De pompoenen worden in het café gewogen met de unster uit de 
voormalige slagerij van Anne Smit. Dit zal gezien de omvang van de vruchten nog 
een aardige klus worden. Op 10 oktober wordt de einduitslag bekend gemaakt en 
de vleesprijzen uitgereikt. In de volgende Stedumer leest u het eindklassement. 
 

Lies Oldenhof en Martin Zijlema 
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N8W8 voor en door de kinderen van Stedum.  
 

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van ons Boekbindatelier organiseren wij 
samen met Miriam Geerts en Janna Bathoorn in november een hele speciale kin-
deractiviteit: N8W8. Samen met de kinderen willen we een Stedumse versie ma-
ken van de wereldberoemde Nachtwacht van Rembrandt. 
N8W8 is bedoeld voor alle Stedumse kinderen vanaf groep 3. Aanmelden zal via 
de scholen gaan. De week voor de herfstvakantie krijgen de kinderen een opga-
veformulier mee naar huis. De activiteit is over twee dagen verdeeld. Op woens-
dag 4 november en zaterdag 7 november zijn we van 13.30 tot 16.30 uur bezig. 
Opgeven betekent ook dat de kinderen aan alle twee de dagen mee doen! 
 

Natuurlijk vergeten we de ouders en opa’s en oma’s niet. Zaterdag 7 november 
om 16.30 uur mag iedereen het Stedumse kunstwerk komen bekijken. En natuur-
lijk wordt het op een bijzondere manier bewaard: fotografe Janna Bathoorn legt 
N8W8 vast en Wim Gremmen maakt er een boekje van. Alle kinderen die mee 
hebben gedaan, krijgen het boekje. Oh ja, en omdat het feest is trakteren wij. 
Kortom, de kinderen mogen gratis meedoen aan N8W8. 
 
Wim Gremmen en Susanna Lemstra 
 

 

Oprichting van vereniging Genoegdoening Gaswinning 
 

Er is een plan om de vereniging tot Genoegdoening voor de Gevolgen van de 
Gaswinning in Groningen, kortweg: G4. De doelstelling is: opkomen voor de be-
langen van de leden voor zover die worden geschaad door alle gevolgen van de 
gaswinning. Dit houdt onder andere in: 1) Het geven van informatie aan de leden 
van de vereniging waardoor zij meer inzicht krijgen in de gevolgen van de gas-
winning. 2) Het ondersteunen van leden bij het leggen van claims tot schadeloos-
stelling bij de NAM en eventueel bij overheden. 3) Het behartigen op alle mogelij-
ke manieren van het gezamenlijk belang van de leden bij het krijgen van schade-
loosstelling voor alle materiële en immateriële schade die zij ondervinden of on-
dervonden hebben van de gaswinning. Hieronder valt nadrukkelijk ook het optre-
den namens de leden als partij in juridische procedures en geschillen. 
De vereniging beoogt zoveel mogelijk leden te krijgen onder de inwoners van Gro-
ningen om meer gewicht in de schaal te kunnen leggen in het gesprek met andere 
organisaties en overheidinstanties. Motto: wel goud, nait gek. 
Het initiatief tot de oprichting wordt genomen door de Klankbordgroep Bodembe-
weging. Deze is ontstaan na de zware beving in 2006. De leden van de Klank-
bordgroep komen uit verschillende dorpen. Voor Stedum is dat Jelle van der 
Knoop. 

De Klankbordgroep heeft na overleg met gemeente Loppersum en de provincie 
nieuw onderzoek mee helpen opzetten en begeleiden. In dit onderzoek wordt be-
keken of er eigenlijk wel voldoende kennis is over de effecten van de gaswinning. 
TNO-Deltares doet het onderzoek en is hiermee bijna klaar. Hoe goed het doen 
van nieuw onderzoek ook is, het zal de onzekerheid over de bevingen en de bo-
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demdaling nooit helemaal weg kunnen nemen, laat staan de moeilijkheid om een 
rechtvaardige schadevergoeding te krijgen. Daar zijn we van overtuigd. Daarom 
menen wij dat wij als bewoners ons moeten organiseren, vooral in de gemeente 
Loppersum waar de meeste bevingen zijn. Wij stellen dan ook voor een vereni-
ging op te richten, die de belangen van de Groninger bevolking zal behartigen. 
Een vereniging zonder of met heel weinig leden stelt niets voor. Alleen wanneer er 
veel inwoners lid worden, kunnen we een vuist maken naar de NAM. We willen 
daarom peilen hoeveel belangstelling er bestaat voor het oprichten van zo’n vere-
niging. Mail daarom naar j.van.der.knoop@rug.nl of naar 
hilda.groeneveld@hetnet.nl als je het oprichten van zo’n vereniging een goede 
zaak vindt en via de mail op de hoogte gehouden wil worden. 
 

 

Ga jij ook familiezwemmen? 
 

Van oktober tot april reserveren we 20 zaterdagen van 17.15 - 18.15 uur zwem-
bad De Beemden in Bedum. Om er lekker te spetteren, spelen met de kinderen, 
samen de glijbaan afroetsjen, bijkletsen in het bubbelbad of serieus baantjes trek-
ken. Voor kleine kinderen is het een speelse kennismaking met zwemmen en ze 
zijn snel watervrij. Voor kinderen met zwemles blijft het een handige ondersteu-
ning. Een waterdisco staat ook weer op het programma. Zaterdag 10 oktober start 
het weer! Wil je je opgeven als gezin dan zijn er de volgende mogelijkheden: 
5 x zwemmen = € 40,00 // 10 x = € 75,00 //15 x = €100,00 // 20 x = €125,00 
Wil je je opgeven als individu dan zijn er de volgende mogelijkheden: 
5 x zwemmen = € 15,00 // 10 x = € 27,50 // 15 x = € 37,50 // 20 x = € 45,00 
Het is ook mogelijk om eerst eens een kijkje te nemen door middel van een los kaartje. Een 
introducé meenemen kan ook. Losse kaartjes kosten € 2,75.  
 

Graag willen wij vóór 2 oktober weten wie er dit seizoen van de partij is. Informa-
tie: Miriam Geerts, (0596) 551937 mimstedum@hotmail.com of Femie Gevers 06 
- 50 57 89 53) femiegevers@hotmail.com 
 
 

 

 
 

 
 

sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp 

 

Sportdorp Stedum van start 
 

Op 10 september 2009 is het project Sportdorp in Stedum van start gegaan. Dit 
project is een initiatief van NOC*NSF, mogelijk gemaakt door het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en uitgevoerd door Huis voor de Sport Gro-
ningen. Doel van Sportdorp is om de inwoners van Stedum meer aan het sporten 
te krijgen door sportvernieuwing, sportvariatie en sport(en) naar wens. 
De stuurgroep, vertegenwoordigers van diverse sportverenigingen en sportgerela-
teerde instanties/ instellingen uit Stedum worden begeleid door Erik Sijsling van 
Huis voor de Sport Groningen. Hij zal de lijnen uitzetten voor dit project.  
 

Zo zal er een startbijeenkomst voor alle inwoners komen om het project op een 
feestelijke manier officieel te openen. Om inzicht te krijgen in de wensen van de 
inwoners van Stedum komt er een behoeftepeiling. Met de resultaten gaat de 
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stuurgroep aan de slag om sport zoveel mogelijk naar de wensen van de inwo-
ners van Stedum aan te bieden. 
 

Sportdorp is inmiddels gestart in vier andere dorpskernen. Daar is er al veel ge-
beurd op het gebied van sport en zijn de resultaten en reacties zeer positief. Kijk 
ook eens op www.sportdorpen.nl om een indruk te krijgen van Sportdorp. In de 
toekomst vindt u op de website informatie over Sportdorp Stedum. 
 

 

Schieten met ballen 
 

Woensdagavond 9 september was het 
druk op de ijsbaan. Naast de voetbal-
lende E’tjes waren de schutters in de 
weer, en dat mocht deze keer met 
partners in het boerengolf. De hele ijs-
baan werd zigzaggend afgelegd met 
een klompje aan een stok en een klei-
ne bal. Enkele deelnemers dachten dat 
het doel tot het parkoers behoorde, 
maar dat leverde helaas geen punten 
op. Bij de ijsbaankantine was een par-
tytent ingericht, met een barbecue. Die 

werd eer aan gedaan, de salades en worstjes van een goede Bedumer slager vie-
len erg in de smaak.  
 

Schieten is blijkbaar iets anders dan boerengolf, want de winnaars zijn normaal 
niet in de hoogste clubregionen te vinden. Maar misschien is dit wel de start voor 
een veelbelovend seizoen voor deze nog onontdekte talenten. Eén team stak er 
bovenuit met een eerste (Lies Oldenhof), tweede (Kees Ausema) en vierde plaats 
(Wim Gremmen). Aangezien de ijsbaanverlichting niet alle hoeken en gaten van 
het veld bescheen, werden hier door de andere deelnemers wel enige vraagte-
kens bij geplaatst. Maar de schietclub is niet zo fanatiek, dus leverde dit verder 
geen problemen op bij de prijsuitreiking. De op de eerste clubavond al buitenge-
woon goed op schot zijnde Willem Bruinius werd derde, en Corné Reker werd vijf-
de. Anna Eizema kreeg de aanmoedigings- dan wel poedelprijs. Het was een bij-
zonder geslaagde avond, waarmee de schietclub haar seizoen weer op passende 
wijze heeft geopend. De wekelijkse clubavond is op donderdag, vanaf 20.00 uur in 
de bovenzaal van café ’t Oude Raedthuys.  
 

 

Wintertennis basisschooljeugd 
 

In november beginnen we weer met tennislessen in de sporthal, en er kunnen 
waarschijnlijk nog wel wat kinderen bij. Er is een groepje met kinderen van 6-7 
jaar, en een groepje 9-11 jarigen. Informatie en aanmelden bij Janneke Aue, 
janneke@lighthunter.com, (0596) 55 09 15. 
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Hengelclub “Ons Genoegen” 
 

Op 10 juni werd de vierde viswedstrijd van de zomeravondcompetitie gevist. Na 
de teleurstellende viswedstrijd van 3 juni, gingen de leden ervan uit, dat er op de 
visplek waar men nu naar toe ging beter gevangen zou worden. De vissers gingen 
naar het Damsterdiep, achter Garage Jan Weesepoel in Ten Boer. Nummer één 
werd Corné Reker met een mooi gewicht en twee vissen. Ferry Mars ving een 
voorn van 200 gram en dat is toch een mooie voorn. Jammer genoeg ving Ferry 
er geen vissen meer bij. “Er werden zelfs geen kleintjes gevangen,” aldus Ferry 
Mars. Jan Jaap Kalisvaart kreeg slechts één keertje beet en daar moest hij het die 
avond mee doen.  
 
De uitslag van woensdagavond 10 juni 2009: 1e C. Reker: 2 vissen, 1370 gram, 
29,4 punten. 2e F. Mars: 1, 200, 5. 3e W. Boxem: 2, 120, 4,4. De heren J.J. Kalis-
vaart, B. Boxem, B. Hofman, en J. v. Leeuwen leverden geen vis in. 
 
Op 17 juni, met prima weer, ging de visclub weer naar dezelfde locatie als hierbo-
ven genoemd. De resultaten van deze 5e zomeravondcompetitiewedstrijd waren 
nu beter. Zo ving Ferry Mars tien vissen en werd hij deze wedstrijd nummer één! 
Alle deelnemers leverden vis in. De vissen werden geteld en gewogen en daarna 
weer in het Damsterdiep teruggezet. Nog een paar tellen bleven zij boven in het 
water rondzwemmen en doken daarna met hoge snelheid naar de bodem, waar 
zij weer konden deelnemen aan het vissenleven. 
 
De uitslag van woensdagavond 17 juni 2009: 1e F. Mars: 1440 gram, 38,8 punten. 
2e B. Hofman: 5, 550, 16. 3e G. Feenstra: 1, 400, 9. 4e J.J. Kalisvaart: 2, 220, 6,4. 
5e J. v. Leeuwen: 2, 170, 5,4. 6e C. Reker: 2, 140, 4,8. 
 
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) 

 
 
1 oktober   Open huis Cbs De Crangeborg van 19.00 – 20.30 uur 
 
8 oktober  Open huis Obs De Bongerd van 19.00 – 20.30 uur 
 
9 oktober Brainstormen over Stedum-Stedum vanaf 20.00 uur in Café ’t Oude 

Raedthuys 
 
10 oktober    Prijsuitreiking zonnebloemen en pompoenen 15.30 uur in Cafe 't Ou-

de Raedthuys 
 
10 oktober Start familiezwemmen 

 
13 oktober NBvP, Vrouwen van Nu in ’t Binhoes in Garsthuizen om 20.00 uur 
 
16 oktober Griepvaccinaties in huisartsenpraktijk in Stedum 
 
16, 17 oktober  75 jarige jubileum vv Stedum. En Radio Noord komt naar Stedum in 

de kantine van de vv Stedum 
 
26 t/m 30 oktober   Internos stratenvolleybaltoernooi 2009 
 
27 oktober    Ledenvergadering Oranjevereniging in Hervormd centrum  
 
4 en 7 november N8W8: kinderen maken Stedumse versie van de Nachtwacht van 

13.30 tot 16.30 uur 
 
6 november  Najaarvergadering vereniging Dorpsbelangen Stedum in het Her-

vormd Centrum om 20.00 uur. 
 
7 november   Natuurwerkdag in Steemer bos van 9.00 – 12.30 uur 
 
7 november  Gezamenlijk concert van Jehova Nissi en het Christelijk Vocaal En-

semble. 
 
 

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 op vrijdag 23 oktober. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 14 oktober. 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 
 

 


