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GBB gaat door met manifestaties 
 

 
 

Ondanks dat burgemeester Rodenboog verzocht om de komende dagen het ka-
binetsbesluit te laten landen en te doorgronden, voerde de Groninger Bodem Be-
weging actie in Stedum.  
 

Lambert de Bont startte zijn toespraak, voor de ongeveer 200 aanwezige actie-
voerders in de Molenstraat, met een toelichting op het klokkengeluid in het dorp. 
"Als er gevaar opdeed in de dorpen, werden de klokken geluid en daarom luidt de 
klok in Stedum deze middag." Het bestuurslid van de GBB vraagt zich af waarom 
de minister verzwijgt dat hij het geld reeds beschikbaar heeft vanwege een hogere 
hoeveelheid gewonnen gas in het voorgaande jaar. Ook vraagt hij zich af waarom 
de minister niet duidelijk aangeeft dat de gaswinning pas in 2016 daadwerkelijk 
verminderd wordt. De GBB zal de rapporten en de adviezen van de minister gron-
dig gaan bestuderen en daar vervolgens op reageren. De Bont geeft aan dat de 
GBB alles in het werk stelt om op te komen voor de veiligheid van de bewoners 
van het gaswinningsgebied. 
Naast de GBB spraken er enkele politici, zoals Statenleden Nienke Homan en 
Bert Dieters. Mevrouw Homan geeft aan dat er niks boven Groningen gaat, maar  
 

 

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 staan dit keer broer en zus Kruithof, Lukas en Carola (foto: Janna Bathoorn), twee 
van de drie vennoten van de firma Kruithof installatietechniek. Eldert Ameling praat met hen 
over de geschiedenis van het familiebedrijf dat al jaren in Stedum gevestigd is. 
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dat er uiteindelijk niks boven veiligheid gaat. De bewering van de minister dat we 
in de kou komen te zitten, bij een grotere mindering, is volgens mevrouw Homan 
niet waar. 48,6 miljard kuub van het gewonnen gas gaat naar het buitenland, 36,8 
miljard kuub gas blijft in Nederland. De heer Dieters geeft aan dat de veiligheid 
geborgd moet zijn voor het hele gebied. Hij geeft daarbij aan dat zijn fractie nog 
kritische vragen heeft over het besluit van de minister.  
Stedumer Helma Mulder vertelde over de situatie waarin haar gezin verkeerd. De 
bijeenkomst van de GBB vond plaats voor het zwaar beschadigde huis van het 
gezin. 
 

Tekst en foto: stedum.com 
 

 

Jan Spijk is Stedumer van het Jaar 2013 
 

 
 

Zaterdagavond is tijdens de nieuwjaarsvisite van voetbalvereniging Stedum be-
kend gemaakt dat Jan Spijk is verkozen tot Stedumer van het Jaar 2013. 
 

Nadat de voorzitter van de voetbalvereniging zijn nieuwjaarstoespraak had uitge-
sproken, was het de beurt aan Stedum.com om de uitslag mede te delen. Onder 
groot applaus ontving Jan de oorkonde, een mooie bos bloemen en een heerlijke 
slagroomtaart. 
 

Jan werd door bezoekers van de dorpswebsite genomineerd vanwege zijn betrok-
kenheid bij de voetbalsport in Stedum. Het trapveldje aan de Hilmaarweg is door 
voetballers omgedoopt tot het Jan Spijk Court. Op dit Jan Spijk Court werd in de 
zomer van 2013 voor de vierde keer het Jan Spijk-toernooi gehouden. Het is een 
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steeds groter wordend voetbalevenement, waaraan delegaties van meerdere 
voetbalclubs uit de regio meedoen. 
 

De 9 andere Stedumers die kans maakten op de titel waren; Dirk-Jan Bouwman, 
Lambert de Bont, Dirk Dekker, Anjo Hofman, Jelle van der Knoop, Lies Oldenhof, 
Harm Pestoor, Gerrit Rijskamp en Alma Wieringa. 
Na Jan volgt op de tweede plaats Dirk-Jan Bouwman en als derde is geëindigd 
Harm Pestoor. 
 

Tekst en foto: stedum.com 
 

 

Open Podium Natuur & Landschap 
 

Op vrijdag 7 februari van 20.00 – 22.00 uur is er in het Hervormd Centrum een 
Open Podium Natuur  & Landschap. 
 

Altijd al willen weten wat er aan natuurliefhebbers in Stedum woont? Leuk om 
mensen met interesse in Natuur en Landschap te treffen? Kom dan naar het Her-
vormd Centrum en ontdek wat er in en rond Stedum te beleven valt en wat er mo-
gelijk aan toe te voegen is. Deze avond is bedoeld voor het uitwisselen van kennis 
en ideeën rondom natuur en landschap in en om Stedum. En er is veel te bele-
ven, daarvan is de boscommissie (Sieger Wiersma, Jacqueline Mulder, Lies Ol-
denhof en Lorette Verment) overtuigd. 
 

We hopen dat natuurfotografen, vogeltellers, weidevogelbeschermers, wande-
laars, vlinderobservatoren, hondenuitlaters in het Steemerbos en boswerkers el-
kaar nu eens treffen. Met deze gezamenlijke interesse is het vast heel leuk el-
kaars belevenissen te horen in en rond Stedumer natuur en landschap.  
 

Iemand die veel aan natuuronderzoek in onze directe omgeving heeft gedaan is 
onze (voormalige) boswerkdagbegeleider, Albert-Erik de Winter van Landschaps-
beheer. Hij vertelt wat hij door middel van een fotoval gezien heeft in Groninger 
dorpsbosjes. Is de vos de grote eierrover? Daarna is het podium aan een ieder 
die iets wil vragen of vertellen over natuur & landschap in en om Stedum. Vervol-
gens worden er plannen gemaakt voor de komende tijd, zoals excursies, work-
shops en werkdagen. Breng je idee in!  
 

Programma 
 

- Opening “Wat is je mooiste natuurervaring in Stedum?” 
- “Faunaonderzoek met de fotoval” door A.E. de Winter van Landschapsbe-

heer  
- Uitwisselen eigen kennis en ervaring 
- Bespreking plannen 2014-2015 

 

Lorette Verment 
De boscommissie 
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Lukas Kruidhof en Carola Kruidhof 
 

Wie hier in Stedum, of in de omgeving van Stedum woont, kent ze wel: de be-
drijfsbusjes van de Firma Kruid-
hof. Je ziet ze voorbijrijden, of bij 
een woonhuis, een boerderij of 
ander gebouw geparkeerd staan. 
 

Wanneer je je dan realiseert dat 
dit een bedrijf is met een lange 
historie en een jarenlange erva-
ring, dan kan het niet anders, dat 
je als Stedumer een beetje trots 
bent op Kruidhof installatietech-
niek. 
 

Vandaag, ondertussen al weer 
eind december 2013, praat ik met 
twee van de drie vennoten van dit 
bedrijf. Met Lukas Kruidhof (1970) 
en zijn zuster Carola Kruidhof 
(1974) die samen met hun vader 
Gerard (1942) vennoot zijn. Want 
hun bedrijf is een VOF, een ven-
nootschap onder firma. 
 
 

Aan de Hoofdstraat waar het ooit begon, praat ik met hen. 
Carola Kruidhof: "Wij hebben inmiddels vijf medewerkers gehad, die vijfentwintig 
jaar dienstverband hebben gehaald! Daar zijn wij reusachtig blij mee! Van al deze 
mensen spant Piet Burgstra, met dit jaar zesendertig dienstjaren, inmiddels wel de 
kroon!" Met zijn lange ervaring is Piet Burgstra dan ook een spil in het bedrijf, dat 
aan de Lellensterweg gevestigd is. Burgstra heeft de dagelijkse leiding wat betreft 
planning en werkvoorbereiding. En hij staat in direct contact met de andere mon-
teurs. 
 

Lukas Kruidhof, met in eerste instantie een elektrotechnische achtergrond, werkt 
dagelijks gewoon mee met deze allround monteurs. Zeer boeiend vertelt hij later 
op de avond over het plaatsen van zonnepanelen door hun bedrijf. Ook is Lukas 
Kruidhof inspecteur bij het keuren van elektrische installaties en elektrische ge-
reedschappen. Het betreft de keuringen 'Nen 3140', een veiligheidskeuring voor 
elektrische installaties, doorgaans aangevraagd door bedrijven, in verband met de 
Arbowet en de verzekeringen. "Maar het is ook een keuring voor particulieren," 
vult Lukas aan. 
 

Carola met een detailhandel-opleiding, middenstand- en vestigingsdiploma werkt 
op de zaak. Ze zit op kantoor en doet de winkel. Grietha, de vrouw van Lukas, 
verzorgt de boekhouding van het bedrijf. 
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Carola: "Onze winkel heet 'Service Partner' en is een onderdeel van 'Electronic 
Partner' (EP:). Als mensen hier pas in Stedum komen wonen, dan realiseren zij 
zich vaak niet dat ze voor heel veel artikelen bij ons terecht kunnen. Het is mis-
schien wel leuk om op te noemen wat wij naast wasmachines, drogers, vaatwas-
sers, koelkasten, magnetrons, stofzuigers enzovoort allemaal nog meer verkopen. 
Om kort te gaan is dat eigenlijk alles wat een doe-het-zelver nodig kan hebben 
aan onderdelen. Zeg maar, van een kraanleertje tot aan een compleet nieuwe 
kraan...." Wanneer wij dan even later uitvoeriger op dit onderwerp ingaan, begin ik 
opnieuw te noteren. Zo kun je er terecht voor reparaties van 'witgoed' (huishoude-
lijke apparaten), voor onderhoud aan apparatuur, bij storingen, voor inbouwappa-
ratuur keukens en allerlei artikelen zoals stofzuigerzakken, lampen, batterijen en-
zovoort. Maar ook voor aggregaten. Lukas: "De boeren hier, met hun melkkoeien, 
hebben aggregaten nodig. Je kunt je voorstellen dat bij een eventuele stroomsto-
ring gedurende het melken zo'n aggregaat de enige oplossing is!" 
 

Carola: "Weet je wat wij ook nog steeds verkopen aan enkele klanten....? Brand-
stof!" En nu gaan wij terug in de geschiedenis van het bedrijf. Carola: "Onze opa 
Lukas Kruidhof handelde in de jaren zestig aan de Hoofdstraat in vaste- en in 
vloeibare brandstoffen, nog voor het aardgas zijn intrede deed. Maar toen dat 
aardgas kwam, werd opa zijn werkgebied groter. Dat kwam omdat verschillende 
brandstoffenhandelaren ermee ophielden en opa die zaken dan overnam." 
 

Carola en Lukas herinneren zich nog goed dat er regelmatig een vrachtwagen 
kwam met kolen. Die arriveerde meestal op het eind van de middag, want die 
moest helemaal uit Duitsland komen. Deze vrachtwagen loste dan vlakbij het 
treinstation in Stedum. Even voorbij dat station was de kolenopslag van Kruidhof. 
Carola: "Wij gingen daar dan later de kolenzakken vullen." Moeiteloos noemt ze 
een reeks, door de meeste mensen vergeten, kolensoorten op: nootjes vier, 
nootjes vijf, eierkolen, antraciet, briketten, smeedkolen. Maar ook petroleum was 
een artikel dat nog heel lang verkocht werd. "Wij waren een jaar of zeven, acht en 
toen mochten wij al de petroleum-klipjes vullen," vertelt Carola. En dan legt zij in 
detail uit hoe dat precies gebeurde. En inderdaad Lukas en zijn zus Carola, alle-
bei geboren Stedumers, waren al vroeg geïnteresseerd in alles wat er in het be-
drijf gebeurde. Met ouders die zoveel plezier in dit werk hadden is dit ook wel een 
beetje te verklaren. De liefde voor dit vak werd broer en zus als het ware met de 
paplepel ingeven. Lukas: "In de schoolvakanties ging ik mee met de monteurs. Ik 
herinner mij nog dat ik onder de vloer van OBS 'De Bongerd' heb gelegen. Ik hielp 
de monteur mee, die de cv-leidingen aan het lassen was." In die tijd werden die 
leidingen nog gelast. Nu, in onze tijd, legt men deze cv-leidingen aan zonder 
daarbij te hoeven lassen. 
Weer gaan wij terug in de tijd. Toen uiteindelijk door dat aardgas de vraag naar 
brandstof aan het afnemen was, ging de firma zich op andere dingen richten.  
Concreet betekende dit, dat de firma nu gasleidingen en waterleidingen ging aan-
leggen. Verder installeerde men cv-installaties in samenwerking met de heer van 
der Molen, die dorpssmid was in Garsthuizen. Intussen haalde vader Gerard 
Kruidhof, net als later zijn zoon Lukas dat zou doen, de benodigde vakbekwaam-
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heids papieren. Hij kon zich in laten schrijven bij de Kamer van Koophandel als 
'Vakbekwaam Gasfitter'. Wij spreken over het jaar 1973! 
Toch was dit uiteindelijk maar een begin, want men ging zich nu toeleggen op het 
gehele installatievak met alle aspecten van bijvoorbeeld de waterleiding, de riole-
ring, elektra, dak en zinkwerk (ook aan historische gebouwen). Nu kon men zich 
ook 'Totaal Installateur' noemen. 
 

Een hoogtepunt was het, voor een relatief klein dorp als Stedum, toen men een 
elektro-winkel opende aan de Hoofdstraat. Daar kon men nu alles kopen op het 
gebied van elektriciteit. Carola: "Wij hebben ons toen aangesloten bij de 'Sprinter' 
organisatie. Ik denk dat het zo'n vijfendertig jaar geleden is, dat deze winkel geo-
pend werd. Opa Lukas Kruidhof leefde nog. Mijn moeder heeft jarenlang de winkel 
gedaan." 
 

In 2001 is het bedrijf verhuisd naar de Lellensterweg. De elektrowinkel bleef eerst 
nog aan de Hoofdstraat. Pas in 2007 toen vader Gerard Kruidhof vijfenzestig jaar 
werd, ging de winkel aan de Lellensterweg open. De winkel aan de Hoofdstraat 
was daarmee definitief gesloten. Van een 'Sprinterelektro' werd nu overgegaan 
naar de 'ServicePartner' formule. 
 

Lukas Kruidhof: "Ons pand aan de Lellensterweg hebben wij gekocht van Vakga-
rage Theo Bol. Wij wilden graag uitbreiden aan de Hoofdstraat. Maar dat kon niet, 
omdat het hier om een beschermd dorpsgezicht gaat. Technisch en logistiek heb-
ben wij aan de Lellensterweg veel meer voordelen. Je kunt je voorstellen dat een 
vrachtwagen hier bij ons als het ware, zonder overlast te geven, kan lossen. Dat 
kon eigenlijk niet aan de Hoofdstraat." Lukas woont met zijn gezin in het huis waar 
destijds familie Bol heeft gewoond. Het huis en het bedrijfspand zijn destijds in 
één koop verkocht. 
Carola: "Het bedrijfspand is eerst grondig verbouwd, met behulp van de plaatselij-
ke aannemers. In augustus 2001 konden wij er in." 
Lukas: "Als installatiebedrijf zijn wij onderdeel van 'Gasned installateurs', een lan-
delijk netwerk van installatiebedrijven. Het is een groep van installateurs die met 
elkaar hun krachten bundelen. Wij hebben een website en wij vergaderen met el-
kaar." Op dit moment plaatst het bedrijf ook zonnepanelen. Lukas: "Omdat er 
overheidssubsidie verstrekt wordt, zijn er veel mensen die zonnepanelen op hun 
dak willen hebben. Die zonnepanelen worden aangesloten op een omvormer. Via 
deze omvormer worden de panelen op het elektriciteitsnet aangesloten." Om alles 
te verduidelijken laat hij foto's zien en vertelt: "Op die omvormer kun je zien wat 
"de opbrengst van de zon" is. Dat maakt het voor veel mensen overzichtelijk wat 
er eigenlijk gebeurt." 
 

Aan het eind van dit gesprek gekomen vertelt Lukas een buitengewoon interes-
sant verhaal over het opwekken van stroom in Nederland en daar buiten. Het is 
een zeer bemoedigend verhaal over energie. 
Wat toch een interessant vak en een boeiende materie! 
 

Eldert Ameling 
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Presentatie Zorg voor de toekomst, Dorpsvisie Stedum en 
Zorgzaam Stedum 
 

Een lange kop, maar dat past ook wel bij een belangrijk onderwerp. Je kunt de 
krant niet openslaan of er staat wel wat in over treurniswekkende ontwikkelingen 
in onze regio. Aardbevingen, ramptoerisme, sluiting van bedrijven, uitblijvende 
steun uit Den Haag. Het treft ook het dorp Stedum direct of indirect. Uit gesprek-
ken met vele mensen uit het dorp merk je dat de mensen zich zorgen maken en 
dat ze onder druk staan. Vooral over wat de toekomst brengt. 
Over die toekomst is een rapport geschreven. De dorpsvisie Stedum. Niet alle ac-
tuele ontwikkelingen zijn erin meegenomen, maar het geeft wel aan waar proble-
men liggen met betrekking tot de leefbaarheid. Een aantal mensen uit het dorp 
heeft daarnaast haar visie gegeven over de zorg voor elkaar in de toekomst. Bei-
de publicaties gaven tezamen met de berichtgeving vanuit de media en gevoerde 
gesprekken over de nare dingen die ons overkomen, aanleiding om iets te doen 
met de aloude "Noaberplicht". 
 

We zijn nu zover dat we de stichting "Zorgzaam Stedum" kunnen voorstellen. Met 
haar bedoelingen en de mensen die er achter staan. Bovendien willen we 
graag vrijwilligers werven die willen helpen om "Zorgzaam Stedum" tot een suc-
ces te maken. Zorgzaam Stedum en de gemeente Loppersum, die opdrachtgever 
is voor het maken van beide voornoemde studies, nodigen u daarom van harte uit 
voor een bijeenkomst in het Hervormd Centrum aan de Bedumerweg 8. De bij-
eenkomst is gepland op 3 februari en begint om 20.00 uur. De beide rapporten 
zullen worden gepresenteerd en de stichting "Zorgzaam Stedum" zal zich voor-
stellen. In een bijlage van deze Stedumer kunt u al lezen wat we willen doen en 
waarom we u daarbij nodig hebben. We hopen veel ingevulde antwoordformulie-
ren terug te krijgen! Graag tot ziens op de 3e februari.  
 

Karel Zuiderveld 
 

 

Proef de Steemer Koe 
 

20 februari coöperatieve dorpsavond: Proef de Steemer Koe.  
Inmiddels hebben 2 koeien en 2 reeksen kippen hun weg gevonden via de 
dorpscoöperatie (in oprichting) naar de consument.  
Het begon allemaal met de coöperatieve koe Marie Antoinette en nu is nummer 3 
Marie Henriëtte rijp voor de slacht. Het gezamenlijk persen van Steemer appels 
tot appelsap past ook prima in dit rijtje. 
 

Wij hebben inmiddels ook al wat geld in kas dat we willen besteden aan een ge-
zellige avond met informatie over de producten en het proeven van hapjes ge-
maakt met deze producten.  
Er zullen ook hapjes zijn met minder courante en vaak goedkoper delen van de 
koe of kip die de moeite waard zijn om te proeven. Lekker en lokaal hoeft niet 
duur te zijn! 
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(Dit is een stand-in, dus 
niet Marie Henriëtte) 

 
Het programma 

- Ontvangst  
- Gerjan Blikker : Kostprijs van de Koe. 
- Slager Zuidhof : De Koe: meer dan biefstuk en gehakt. 
- Voorstellen van de hapjes en proeverijen en daarna met elkaar in gesprek. 

 

De hapjes en drankjes worden verzorgd door Sander, Angela, Margreet en Lia. 
Het is nog even wachten op de Steemer Chardonnay maar het appelsap zal volop 
te proeven zijn. 
 

Waar en Wanneer  
Op 20 februari, om 20.00 uur bij De Heemen (Bedummerweg 43). Graag van te 
voren aanmelden. 
 

Het initiatief wil meer bewustzijn creëren rond voeding. Het belicht de waarde van 
lokaal geproduceerd voedsel en komt tegemoet aan de toenemende behoefte van 
consument om meer te weten waar en hoe zijn voedsel is geproduceerd. Door 
een goede communicatie tussen de consument en de producent ontstaat meer 
begrip. 
De huidige groep initiatiefnemers bestaat uit Gerjan Blikker, Lies Oldenhof, Lia 
Harkema, Margreet Wiersema en Dirk van Impe.  
Meer informatie en aanmelden: dfwvanimpe@gmail.com of 0596-550878 
 

Dirk van Impe 
 

 

Bedankt! 
 

Hartelijk dank voor alle kaarten, bloemen en cadeautjes die ik in Solwerd van jullie 
mocht ontvangen. Het heeft me goed gedaan. Ook namens mijn kinderen heel 
hartelijk dank. 
 

Jantje Kruidhof 
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In de kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder 
bekende bewoners van het dorp voorge-
steld. Deze rubriek borduurt verder op de 
oude rubriek ‘Nieuwe bewoner(s)’. Deze 
keer: Luurt Glas. Hij woont aan de 
Delleweg 15. 
 

Sinds wanneer woon je in Stedum?  
Sinds mei 2008 
 

Waar ben je geboren?  
Ik ben geboren in Groningen. 
 

Wat  doe je  voor de kost?  
Ik ben landmeter-constructeur bij een 
aannemer. 
 

Wat is je favoriete bezigheid?  
Scouting in Slochteren, materiaalafde-
ling. 
 

Wat is je favoriete vakantiebestem-
ming?  
Thuis en cultuur opsnuiven buitenshuis. 

 

Wat neem je mee naar een onbewoond eiland?  
Alles wat ik normaal gesproken bij me heb. 
 

Wat is de reden dat je in Stedum bent komen wonen?  
De gelegenheid deed zich voor in verband met bedrijfsvergroting. 
 

Ben je ook betrokken bij het dorp?  
Nog niet, maar ik sta open voor alles. 
 

Wat is je favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Stedum 
dit boek of deze film zien?  
Het boek ‘Herenboek’ van Lupko Ellen. Een spannend boek, de laatste uit een 
reeks. Ik herken in het boek als Groninger mijn naaste omgeving.  
 

Wat vind je naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum?  
De Bartholomeuskerk. 
 

Wat is je antwoord op de  vraag van de vorige nieuwe bewoner: Wat vind je 
als nieuwkomer kenmerkend aan Stedum?  
Door terugloop van winkels wordt het sociale leven verminderd. Het valt mij op, 
dat er een groep vrijwilligers actief is die door allerlei activiteiten deze ontwikkeling 
probeert tegen te gaan. 
 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoners stellen?  
Hebben jullie ook angst dat door de bodemdaling het historisch gezicht van Ste-
dum verloren dreigt te gaan? 
 

Afie Nienhuis 
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Stedum, het orkest en het Nieuwe Jaar 

 

De Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdagavond 11 januari was als altijd een feest 
van gastvrijheid. Dorpsbelangen tekende voor een prima organisatie: sfeervolle 
aankleding van het Trefpunt, koffie met nieuwjaarsrolletjes vooraf, toe een toost 
met feestelijk drankje en dito hapjes en een supergezellige nazit waar je juist die 
dorpsgenoten treft die je al zo lang niet had gesproken. En tussendoor ruim baan 
voor het concert van Stedums eigen muziekvereniging: 
Gijs heeft genoten van zijn debuut als dirigent in Stedum. En ook het publiek en 
het orkest hadden veel plezier in het Nieuwjaarsconcert. We hadden dan ook 
weer een afwisselend en aanstekelijk programma. Er was een jongen in het pu-
bliek die tegen zijn vader zei ‘het lijkt wel een verhaaltje’. En dat klopt ook. Som-
mige stukken, zoals het prachtige ‘A broken sword’ van Kevin Houben, roepen 
sfeervolle en spannende beelden op en hebben heel wat te vertellen. Maar na-
tuurlijk speelden we ook de (over)bekende Radetzky Mars, die Johann Strauss sr. 
in 1848 schreef ter ere van veldmaarschalk Radetzky. U weet wel ‘tattatta, tattata, 
Rataataa, enz.’ Sommigen hebben er zo langzamerhand wel wat genoeg van, 
maar anderen vinden het prachtig en klappen ritmisch mee. Ik vind het nog altijd 
een lekker stuk en een feest om voor publiek te spelen. Bovendien, het is traditie. 
En toevallig houd ik van tradities. Terwijl anderen, daarentegen… 
 

De jarige Esther van Wijk, bugeliste en bestuurslid van Jehova Nissi, gaf weer 
een charmante presentatie ten beste en vergat niet onze beginnende muzikanten 
Wouter Arends, Herman Aué, Koos Rijskamp (tegenwoordig nog onze enige ei-
gen slagwerker) en Florian Verduijn – hoewel die eigenlijk al volwaardig meedraait 
- in het zonnetje te zetten. Als orkest zijn wij heel blij met hen, de nieuwe aanwas. 
Bijzonder ook om te vermelden is dat Lisette Datema, dochter van onze hoornis-
ten Bart Datema en Audrey Tromp en kleindochter van hoorniste Trijn Tromp en 
baritonist Popko Tromp, al een paar repetities met ons heeft meegedaan op haar 
altsaxofoon. Die avonden speelden er dus drie generaties in ons orkest. Ontroe-
rend. Al was zoiets in vroegere tijden veel gewoner. Lisette heeft de muziek letter-
lijk met de paplepel ingegoten gekregen en woonde als klein meisje al met aan-
dacht luisterend onze concerten en een enkele extra repetitie bij. 
En dat snap ik. Dat zo’n meisje, en ook die andere leerlingmuzikanten, de kans 
grijpen om in een dorpsorkest samen muziek te maken. Vreemder vind ik het ei-
genlijk dat niet veel meer Stedumers die stap nemen om lekker in hun eigen dorp 
onder deskundige leiding en in een vriendschappelijke sfeer te musiceren. Er zijn 
in Stedum veel mensen die ‘wel wat hebben met muziek’ of zelfs vroeger een mu-
ziekinstrument bespeelden, maar dan toch de drempel te hoog vinden om eens te 
kijken hoe het toegaat bij zo’n Jehova Nissi, bij zo’n fanfareorkest. Ik weet toeval-
lig van iemand die argeloos eens op een maandagavond een repetitie in het Tref-
punt van ons bijwoonde, bijna ‘high’ van enthousiasme thuiskwam, zich aanmeld-
de, een blaasinstrument leerde bespelen en nu al jaren met veel plezier orkestlid 
is.  
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Nieuw Jaar, Nieuwe Kansen zou ik zeggen. Zaterdag 5 april is ons volgende con-
cert. In de sporthal/gymzaal. Het thema moet nog worden vastgesteld, maar zeker 
is dat het ons Voorjaarsconcert is en dat het laagdrempelig, vrolijk en inspirerend 
tegelijk zal zijn. Neem uw buren, vrienden en familie mee, beleef een bijzondere 
avond in uw eigen dorp en zet het vooral nu al in uw agenda! 
 

Fenneke Colstee 
cmv Jehova Nissi 
 

 

Dorpstuin 
 

Terwijl ik dit schrijf is het 9 graden, de zon schijnt en de vorst die misschien zou 
komen, komt voorlopig niet. Bij 'toenjerders' begint het te kriebelen en de kerst-
sfeer lijkt al lang geleden. Toch even een terugblik op het textielcafé in kerstsfeer 
van 18 december. Het was bijzonder om te zien wat er zoal door dorpsgenoten 
wordt gemaakt. Twee handwerksters wil ik even noemen: Juul Toxopeus met haar 
prachtig quiltwerk en onze oudste dorpsgenote Elisabeth van Dijken. Van haar 
was onder andere te zien wat zij tijdens de lessen nuttige handwerken op de Her-

vormde school (1921-1927) heeft 
gemaakt. 'Dat leren ze tegen-
woordig niet meer', was vaak de 
reactie.  
 

De expositie en de demonstratie 
van het weefwerk van Selma van 
Rijn oogstte bewondering. Onder-
tussen kon er gewoon worden ge-
breid en gehaakt onder het genot 
van warme appelsap en aan het 
eind van de middag glühwein. 
Brei-, haak-, of weefnekken en 
armen werden vakkundig gemas-
seerd door Lidy Mollema De dag 
werd afgesloten met groentesoep 
van de dorpstuin, pizzaatjes en 
broodjes uit de leemoven en mu-
ziek van de Gillian Welch tribute 
band. Op 12 februari is er weer 
opentextielcafé van 10.00-12.00 
uur. ’s Middags van 14.00 tot 
16.30 is er een workshop spinnen 

en vilten van wol. 
 

Het laatste textielcafé is op 5 maart met inloop van 10.00 tot 12.00 en om 19.30 
uur een workshop naaldvilten onder leiding van Barbara de Beaufort. Haar le-
vensechte, vilten beestjes werden geaaid en geprezen. Zelf leren maken: opgave 
bij buur@deheemen.nl  of via 06 – 36 07 48 97. Na 5 maart is het lente, tijd om de 
tuin in te gaan. 
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Mannie Hovenkamp 

Uitnodiging jaarvergadering Uitvaartvereniging  
 

Op dinsdag 25 februari is de jaarvergadering van de Uitvaartvereniging Stedum in 
Café “Het oude Raedthuys” om 20.00 uur. 
 

Agenda 
1. Opening 
2. Notulen 
3. Ingekomen stukken/mededelingen 
4. Gedenken overledenen 2013 
5. Verslag kasnazieners en benoeming kasnaziener 
6. Verslag penningmeester 
7. Voorstellen bestuur:  
    - presentatie nieuwe statuten 
    - lidmaatschapskaart 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 
 
Peter Tillema 
Secretaris Uitvaartvereniging Stedum 
 

 

De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon  
 

Op vrijdag 24 januari is er weereen 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. Toegang gratis. Inlichtingen en/of aanmelden: 
Paul Marius Borggreve 050-5412031, algehele@gmail.com 
 

Paul Marius Borggreve 
 

 

G.E.D. Reinders Stichting subsidie-aanvragen  
 

Het doel van de Stichting is het financieel ondersteunen van verenigingen, clubs 
of groepen die op sportief, cultureel of sociaal gebied actief zijn in de dorpen Ste-
dum en Westeremden. Ook kunnen eenmalige projecten in aanmerking komen 
voor steun. 
 

Enkele voorwaarden zijn: 
- de aanvrager mag niet een speciaal godsdienstig of politiek doel nastreven; 
- uw leden wonen voornamelijk in Stedum en/of Westeremden; 
- u bent sportief, cultureel of sociaal actief 
 

Uw aanvraag dient vóór 1 maart 2014 binnen te zijn bij Jan Krottje, Lellensterweg 
30, 9921 TB Stedum, e-mailadres reindersstichting@gmail.com. Voor meer infor-
matie: (0596) 55 14 82. 
 

Jan Krottje 



 14

sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp 

  

v.v. Stedum en SJO STEO 
 

Nu de eerste helft van het voetbalseizoen 2013/2014 er al weer op zit, is het zeker 
een goed moment om je als supporter, dorpsgenoot of .. even bij te praten over 
enkele belangrijke zaken en ontwikkelingen rondom de v.v. Stedum en de SJO 
STEO. 
 

Van de bestuurstafel 
Als bestuur van de v.v. Stedum vergaderen we in principe iedere 2e dinsdag van 
de maand. Dat is ook wel nodig, want vele zaken vragen aandacht van het voltal-
lige bestuur. Het gaat hierbij niet om alleen om de reguliere zaken (zoals de orga-
nisatie van de voetbalwedstrijden, het beheer van de kantine en de financiën), 
maar ook ontwikkelingen die van belang zijn op langere termijn. Zo zijn we - na 
vele gesprekken - uiteindelijk met de gemeente tot overeenstemming gekomen 
over een 'nieuw' trainingveldje op het sportpark. De grootte is 'suboptimaal' (ca. 
35m x 55m), maar een beter alternatief (elders in het dorp) bleek financieel niet 
haalbaar zodat we blij zijn dat we toch extra trainingsfaciliteiten (met ingang van 
het volgend seizoen) beschikbaar krijgen. Het trainingsveld komt voor de sporthal 
te liggen en mensen die het sportpark dan wel de sporthal met enige regelmaat 
bezoeken hebben ook al gezien dat de 1e werkzaamheden (onder andere kappen 
bomen en verwijderen boomstronken) al hebben plaatsgevonden.  
 

Natuurlijk is het ook vermeldenswaardig dat we met Peter Arends een nieuwe 
penningmeester hebben gevonden. Hij is de opvolger van Jan Jur Timmer die 
door zijn verhuizing naar Bedum uit het bestuur is gegaan. Natuurlijk mooi dat er 
weer mensen zijn die energie, tijd en enthousiasme hebben om als vrijwilliger vele 
uren in het besturen van de v.v. Stedum te steken. Helaas hebben we nog steeds 
enkele vacatures (onder andere jeugdvoorzitter en wedstrijdsecretaris senioren), 
zodat de zoektocht naar nieuwe bestuursleden nog niet ten einde is (mocht je be-
langstelling hebben dan horen we dit natuurlijk graag!).  
 

Ook de Nieuwjaarsvisite mag nog wel even genoemd worden. Natuurlijk weer de 
vaste gezichten (ca. 40) die de moeite namen om richting de kantine van de v.v. 
Stedum te komen op zaterdag 4 januari 2014. In zijn speech keek voorzitter Pieter 
Berend Slager kort terug op het voetbaljaar 2012/2013 (onder andere kampioen-
schap van de 'oudjes' van het 3e, het nieuwe elektronisch scorebord en de vor-
ming van de SJO STEO). Ook was er een blik vooruit, met o.a. aandacht voor het 
nieuwe trainingsveld (met een poging om de gehele lichtinstallatie op het sport-
park van LED-verlichting te voorzien) en het 80-jarig bestaan van de v.v. Stedum 
in oktober (18e) 2014. De Nieuwjaarsvisite kreeg een feestelijk tintje toen bleek 
dat Jan Spijk (een zeer actieve vrijwilliger binnen de v.v. Stedum) de titel van Ste-
dumer van het jaar 2013 kreeg. Onder luid applaus en gezang werd dit natuurlijk 
gevierd.   
 

De sportieve prestaties 
De sportieve prestaties van de in het geel/zwart en geel/blauw uitkomende teams 
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is zeker niet onaardig te noemen.  Het 1e elftal kende na een redelijk goede start 
een dipje, maar door een goede overwinning op VVSV '09 begin december staat 
de ploeg van Leendert Nieborg (die bijgetekend heeft voor het volgend seizoen) 
nu keurig in het linkerrijtje (5e). Alhoewel de kampioen (Pelikaan S) al vaststaat 
gaan de mannen van Leendert zich natuurlijk ten uiterste inspannen om ook dit 
seizoen weer een periodetitel te behalen.  
 

Het 2e elftal moet nog even in het ritme van overwinningen komen, maar omdat 
vele wedstrijden nipt zijn verloren is er goede hoop dat dit team zich dit jaar ook 
weer zal handhaven in de reserve 4e klasse.  
 

Het 3e elftal is na het kampioenschap van het vorig jaar 'overgestapt' naar een 
andere reserve 6e klasse en hierdoor staat de derby tegen Middelstum (ook de 
oudjes) weer op het programma. Na een redelijke start is het team in de maanden 
oktober en november gegroeid naar de oude topvorm en staat ook weer keurig in 
de top van de ranglijst. Over een kampioenschap wordt overigens nog niet ge-
sproken! 
 

SJO STEO 
Voor de jeugd was het seizoen 2013/2014 natuurlijk een historisch moment. De 
samenvoeging met de jeugd van de SV TEO leidde immers tot de SJO STEO. Op 
papier was alles tijdig en goed geregeld, maar dan de praktijk .... Maar zoals ver-
wacht en gehoopt verloopt de samenwerking zeer goed en constructief. Het is 
alsof het nooit anders is geweest zou je bijna zeggen. Over en weer ontstaan 
nieuwe vriendschappen (en soms nog wat meer :-), het samen voetballen gaat 
prima en de resultaten zijn ook nog goed te noemen. Wat wil je nog meer.  
Omdat we nu 10 teams hebben (A, B, C, D, MeidenD, E1, E2, MeidenE, F1 en 
F2) gaat het hier te ver om de prestaties van alle teams uitvoerig te beschrijven. 
Het mooie van de SJO STEO is ook dat we in staat zijn geweest om een hoofd-
trainer Jeugd aan te trekken. Jan Davids traint en begeleidt (samen met aantal 
jeugdleiders) de A- en B-junioren. Dit gaat zeker naar alle tevredenheid en Jan 
heeft derhalve zijn contract ook verlengd met 1 jaar (met zelfs optie voor seizoen 
2015/2016). Ook de prestaties van de oudste jeugd is prima. De A-junioren wisten 
zelfs de leeftijdsgenoten uit Middelstum met 3 - 1 te verslaan. Zowel de A- als B-
junioren spelen na de winterstop hun wedstrijden in Stedum (aanvang 10.30 uur). 
De kans om deze teams dichtbij te bewonderen (zeker de moeite waard). De C- 
en D-pupillen speelden voor de winterstop in Stedum en dus na de winterstop in 
Ten Post. Een goede verdeling van de speellocaties is erg belangrijk om het 
evenwicht (en de reisinspanningen) tussen de v.v. Stedum en SV TEO goed te 
bewaren. Tot op heden lukt dit prima. Zowel de C-junioren als de D-pupillen (spe-
len beide op een groot veld) hebben een uitstekend 1e half jaar achter de rug en 
zijn bovenin geëindigd. Een knappe prestatie!  
 

Het mooie van de SJO STEO is zeker ook dat we nu ook echte Meidenteams 
hebben. De MeidenD en MeidenE. Het eerstgenoemde team is een gemixed 
team, bestaande uit meiden uit Stedum en meiden uit Ten Post en omgeving (o.a. 
Meedhuizen). MeidenE bestaat volledig uit meiden uit Stedum (10-tal), de meeste 
meiden voetballen ook nog voor het eerst. De beide teams spelen met erg veel 
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plezier tegen meidenteams uit de regio en we hopen als SJO STEO ook de ko-
mende jaren met het meidenvoetbal door te kunnen gaan (dus weet je een meid 
die wellicht voetbal ook leuk vindt breng haar dan in verbinding met het be-
stuur/jeugdleiders). Natuurlijk ook mooi dat het kader (o.a. Jolien Dijk en Inge de 
Leeuw) bestaat uit echte voetbalvrouwen met voetbalvisie- en talent.   
De E1 en F1 (dit zijn zeventallen) bestaan uit kinderen uit Stedum (E2 en F2 zijn 
kinderen uit Ten Post en Omgeving). E1 is echt een talentvol team dat onder be-
zielende leiding van Andries de Vries en Lukas Kruidhof wekelijks goede presta-
ties neerzet in Stedum en de omgeving. F1, o.l.v. de kroonprins onder de lei-
ders/trainers en verdienstelijk speler van het 3e van de v.v. Stedum Klaas Tilma, 
doet het ook goed (de tegenstanders zijn overigens soms wel erg groot en goed).  
Tenslotte natuurlijk de 'kabouters' (4/5 jarigen), zij trainen om de week op de  
woensdagmiddag. Momenteel in de zaal (van 16.15 - 17.00 uur) en vanaf medio 
maart weer op het veld. Dat het voetbal erg populair is laat het grote aantal ka-
bouters (ca. 12) wel zien. Maar ook hier geldt: hoe meer voetballers hoe meer 
vreugd en dit zijn natuurlijk de sterren die bij het 100-jarig jubileum (in 2034) de 
kern vormen van de senioren van de v.v. Stedum.  
 

Vrijwilligers gezocht! – met name voor de kantine 
Ondanks het feit dat de v.v. Stedum vele vrijwilligers heeft (ruim 70), zijn we in het 
bijzonder op zoek naar mensen die op de zaterdagmiddag als ‘barmede-
werk(st)er)’ de ambitie hebben om de kantineploeg te versterken. Heb je interesse 
of wil je meer weten, neem dan even contact op met Sander of Jeannette de 
Leeuw (kantinebeheerders v.v. Stedum) of een willekeurig bestuurslid. Ook is ver-
sterking van de klusploeg een wens van het bestuur (voor kleine en grote klussen 
op en rond het sportpark). Hiervoor kunt u contact opnemen met verantwoordelijk 
bestuurlid Wim van Zanten.   
 

Hout te koop! 
Zoals eerder vermeld zijn de bomen op het veldje voor de sporthal gekapt. Het 
hout hebben we - in overleg met de gemeente - mogen behouden. Momenteel 
wordt het hout (ook weer door actieve vrijwilligers) gezaagd en gekloofd en kan 
het gekocht worden. Het prima (veelal) essenhout is te koop voor 50 euro per los-
gestorte kuub en kan geleverd worden in een bigbag (deze kan er bij gekocht 
worden of moet retour). Mocht je belangstelling hebben neem dan even contact 
op met Pieter Berend Slager (06-40018529). Het hout kan (zeker in Stedum en 
directe omgeving) gratis worden gebracht! 
 

Slotdag v.v. Stedum op 28 juni 2014 
Alhoewel het nog enige maanden duurt en de 2e helft van de voetbalcompetitie 
nog moet beginnen alvast even aandacht voor de slotdag van de v.v. Stedum. 
Deze is dit jaar op zaterdag 28 juni 2014. Noteer deze datum alvast, want het 
belooft weer een leuke dag te worden voor jong en oud. Natuurlijk is er in de och-
tend een programma voor de (SJOS STEO)jeugd  en in de middag het 7 tegen 7 
toernooi en afsluitend een barbecue voor iedereen die de v.v. Stedum/SJO STEO 
een warm hart toedraagt. Natuurlijk volgt de komende maanden meer info, maar 
noteer de datum alvast! 
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Tot slot 
Natuurlijk hopen wij u met regelmaat, als voetballer, supporter, sponsor, vrijwilli-
ger, ouder of …,  te treffen op het sportpark van de v.v. Stedum (of SV TEO). 
Voor meer informatie over de v.v. Stedum/SJO STEO verwijzen wij graag naar 
www.vvstedum.com en www.sjosteo.com.    
 

Arend Koenes 
Secretaris v.v. Stedum 
 

 

Sportdorpmiddag en ander Sportdorpnieuws 
 

De gemeente en het Huis voor de Sport hebben in hun wijsheid 
besloten de woensdagmiddagactiviteiten in Stedum te schrappen. 
De opkomst was te slecht. Naar onze mening lag dat vooral aan  
een slechte timing en communicatie van hun kant, maar ze hou-
den het hierbij.  Volgens ons zijn er wel degelijk kinderen (en ou-
der(s) evengoed)  te porren voor een middagje sportieve pret en 
daarom organiseren we in de voorjaarsvakantie op woensdag 26 

februari  een Sportdorpmiddag van 13.00 uur tot  19.30 uur  in de sporthal.   
Van 13.00 - 15.00 uur is er een springkussen voor de kleintjes en een stormbaan 
voor de oudere jeugd. Vanaf 16.00 uur is er een tafeltennistoernooi voor kinderen 
van 8 tot en met 14 jaar. En van 18.00 tot 19.30 kunnen de 15 tot 80-plussers zich 
uitleven.  Speciale attractie is daarbij de aanwezigheid van oud toptafeltennisser 
en voormalig bondscoach Anne Vlieg, trainer van Midstars Middelstum. Hij zal 
demonstraties  geven en tussen de wedstrijden door vragen beantwoorden en 
aanwijzingen geven. 
 

Entree €  2,- voor niet-leden en € 1- voor leden Sportdorp (wordt lid van Sport-
dorp, het is gratis, kijk op www.sportdorpstedum.com).  Voor het tafeltennistoer-
nooi is opgave voor 15 februari vereist: bij Arend Koenes, arendkoenes@hetnet.nl 
of Brenda Tillema,  tillema.p@home.nl 
 

Verder komen er weer 5 hardlooptrainingen (voor de Steemer Omloop van 10 
mei) onder leiding van Dirk Schipper en wel op de donderdagen 3, 10, 24 april en 
donderdag  1 en woensdag 8 mei. Opgave bij Arend Koenes. De bedoeling is dat 
er weer 2 groepen komen: jeugd <15 jaar van 19.00 - 19.45 en 'ouderen' van 
19.45 - 20.45 uur. 
In september of oktober organiseren we opnieuw een  boksclinic. Deze keer komt 
er ook een groep voor kinderen!  Geef het  alvast door als je (weer) interesse 
hebt:  Janneke Aué janneke@lighthunter.com 
Was meer bewegen een van je goede voornemens en is het er nog niet van ge-
komen? Er is meer te doen in Stedum dan je dacht. Daarom hier een overzicht 
van de georganiseerde sportieve mogelijkheden in Stedum. Van zeer intensief tot 
zeer ontspannen, en vrijwel alle contactpersonen wachten met smart op nieuwe 
aanmeldingen! Gratis proeflessen in overleg. In willekeurige volgorde:  
 

Voetbal (VV Stedum): maandag t/m donderdag trainen, zaterdag competitie. Con-
tact: Arend Koenes, 06-21522766, www.vvstedum.com 
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Jeugdvoetbal (SJO STEO) maandag t/m donderdag trainen, afwisselend in Ste-
dum en Ten Post. Zaterdag competitie. Contact: Arend Koenes, 06-21522766, 
www.sjosteo.com 
 

Volleybal (Internos):trainingsdagen maandag en woensdag (recreanten) , compe-
titiewedstrijden op donderdag. In het najaar Stratenvolleybaltoernooi. Contact: 
Wim Zijlema 0596-551277 info@internosstedum.nl    www.internosstedum.nl 
 

Jeu de Boules  gebruik je armen, je benen en je hersens, én het is gezellig. 
Deelname aan regionale competitie mogelijk. Contact: Elly Vast  0596-551561 
 

Wielrennen (Oet Steem): zondag, op variërende tijden, ’s winters ook spinning. 
Contact: Arend Koenes, 06-21522766 www.oet-steem.nl  
 

Fitness (Swaithoes): souplesse, blessurepreventie, conditie, kracht,onder bege-
leiding van fysiotherapeut. Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zowel overdag 
als ‘s avonds. Karel Zuiderveld 0596- 552369, www.swaithoes.nl 
 

MBVO: meer beweging voor ouderen. Bewegen op muziek. Gezond en gezellig 
ouder worden. Maandagmiddag.  Contact: Martje Norden, 0596-551331 
 

Leven met meer Zin Ontspanning en beweging, zang en meditatie. Gezond voor 
lichaam en geest. Woensdagavond,  Karin Boonstra   06-21900099 www.choix-
de-vivre.nl 
 

Tennis (de Bosbaan): les op dinsdag en woensdag, vrijdag toss-avond,  donder-
dagavond en zondag competitie (april,mei,juni) , en verder vrije toegang tot de 
baan voor leden, van april t/m oktober.   ’s Winters tennisles voor de jonge jeugd 
in de gymzaal. Contact: Remco Kiers, 06-57936072, www.tvdebosbaanstedum.nl 
 

Schaatsen (IJsvereniging Stedum): carpoolschaatsen (vrij schaatsen) op vrijdag 
in Kardinge, Groningen. Contact Janna Bathoorn  06-15627011 lidmaatschap: Ca-
tharina Reker,0596- 551936 IJsbaan in Stedum open/dicht? Zie 
www.ijsvereniging.stedum.com  
 

Zumba  Dans, coördinatie en lenigheid op swingende muziek. Dinsdagavond. 
Contact en trainer: Jacqueline Pool,0596- 551227, 06-49219736  jac-
qpool@home.nl, Jacqueline geeft o.a. ook streetdance en  pilates, maar dat is niet 
in Stedum 
 

Yoga  Een beter evenwicht tussen lichaam en geest, wordt soepeler en kom tot 
rust. Dinsdagavond, donderdagochtend. Contact en trainer: Jacqueline Pool  
0596-551227, 06-49219736  jacqpool@home.nl 
 

Bootcamp Kracht en conditie, vrolijk buiten gevariëerd bewegen in en om het 
Stedumer bos, zaterdagochtend. Contact en trainer: Cor Slager 06-29388067 in-
fo@leefoutdoor.nl 
 

Biljarten (De  goede stoot) vrijdagavond, onderlinge competitie. Contact: Diana 
Noorbergen 0596-551769        
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Schieten (Schuttersvereniging):coördinatie en gezelligheid. Donderdagavond.  
Contact: Coby Nienhuis 0596- 551550  jb.nienhuis@gmail.com 
 

Vissen (Hengelclub Ons Genoegen): deelnemers gezocht voor de zomeravond-
competitie! Contact: Eldert Ameling 0596-551608 Vispassen ook bij Jan-jaap Ka-
lisvaart, Hoofdstraat 14. 
 

Scouting (de Struners): lekker buiten bezig zijn, en zo altijd samen gezellig in 
beweging. Soms een flinke wandeltocht (hike). Welpen, Scouts en Explorers, op 
zaterdag. Contact: Helma Mulder 0596-567846 www.destruners.nl  
 

Zwemmen  familiezwemmen, met Stedumers van alle leeftijden een uur het Be-
dumer zwembad voor onszelf aan het eind van de zaterdagmiddag. Gezelligheid 
en naar keuze conditie. Soms discozwemmen. Contact: Miriam Geerts, 0596-
551937 mimstedum@hotmail.com  en Françoise de Thouars  francoi-
se@jackbrandsma.com.  Aanmelden voor de herinneringsemail  (het is op onre-
gelmatige zaterdagen van eind oktober tot april) familiezwemmen@gmail.com 
 

Basketbal eens per 2 weken lekker basketballen voor de lol. Vrijdagavond in de 
even weken. Contact: Karin Boonstra 06-21900099 
Zijn we een sport vergeten? Meldt het ons! Mis je een sport die er nog niet is? Wij 
zijn er om te helpen iets op te zetten, als clinic, cursus of nieuwe vereniging:  
www.sportdorpstedum.com 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Allereerst wil ik u vanaf deze plaats, ook namens onze penningmeester Jan Jaap 
Kalisvaart, nog een gelukkig 2014 wensen. Ook hoop ik dat dit jaar een gunstig 
jaar wordt voor onze hengelclub. 
Persoonlijk ben ik erg optimistisch gestemd wat betreft de toekomst van "Ons Ge-
noegen". Natuurlijk is ons bestuur op dit moment incompleet en zouden wij het 
liefst zo spoedig mogelijk versterking willen hebben. Toch ga ik ervan uit dat dit 
spoedig anders gaat worden. Nog altijd spreek ik mensen in ons dorp die het vis-
sen een prachtige hobby vinden en blij zijn met onze hengelclub! 
Ook spreek ik regelmatig mensen die heel graag weer wedstrijden willen vissen. 
Ik zeg altijd: Dat kan! Wanneer er weer een paar goed gemotiveerde mensen zijn 
die in het bestuur willen plaatsnemen en daar meehelpen met de organisatie en 
administratie die bij deze wedstrijden komt kijken, dan kan dat! Zo ging dat in het 
verleden ook. Met een compleet bestuur kun je weer heel veel dingen van de 
grond krijgen. Op dit moment is alle kennis, die er bij het organiseren van een 
competitie nodig is, nog "in huis". Wij kunnen als wij willen zo weer met de wed-
strijden starten! 
Mocht echter de situatie voorlopig zo blijven, zoals die op dit moment is, dan blij-
ven wij als hengelclub de instantie voor u waar u een vispas kunt aanschaffen. En 
waar u wanneer u lid bent automatisch elk jaar uw vispas tegen betaling aange-
boden krijgt! Dat is ook heel wat waard wanneer de hengelsport je hobby is!! 
 

Eldert Ameling  
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen" 
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De Steemer Agenda 

 

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

 
24 januari  De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon. Van 20.00 tot 23:00 uur 
 
27 januari  Passage Stedum: mevrouw A. Ubbens (en Marleen Hazenberg) Gemeente 

Loppersum. Onderwerp: WMO. In het Hervormd Centrum, om 19.45 uur. 
 
3 februari Zorgzaam Stedum. Bijeenkomst in het Hervormd Centrum om 20.00 uur. 

Presentatie van twee rapporten waaronder Dorpsvisie, en Zorgzaam Ste-
dum presenteert zich. 

 
6 februari    Informatiepunt in het Hervormd Centrum van 14.00 uur – 16.00 uur.  

Onderwerp : Beatrijs Douma, oedeem fysiotherapeute ( betreft vocht vast-
houden oorzaak en behandeling) 

 
7 februari   Open Podium Natuur, vanaf 20.00 uur in het Hervormd Centrum. 
 
12 februari  Textielcafé. Van 10.00 tot 12.00 in de Zorgbuurderij. En van 14.00 – 16.30 

workshop spinnen en vilten van wol 
 
18 februari   Vrouwenraad Stedum: Spelletjesmiddag. Hervormd Centrum om 14.00 uur. 
 
20 februari  Proef de Steemer Koe. Proeverij bij De Heemen om 20.00 uur. 
 
25 februari  Jaarvergadering Uitvaarvereniging in Het oude Raedthuys om 20.00 uur 
 
26 februari  Sportmiddag in de sporthal van 13.00 – 19.30 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 februari. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 19 februari. 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. Fotografie: Janna Bathoorn. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 

 

 


