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Pieten kamperen in de haven in Stedum 

 

 
 
Zaterdagmorgen 21 november was het goed mistig, toen Sint met zijn boot aan-
kwam in de haven van Stedum. De activiteitencommissie van Dorpsbelangen 
maakte zich al een beetje ongerust, omdat de boot waarmee Sint altijd in Stedum 
aankomt op de verwachte tijd nog niet in zicht was. Maar toen klonk er in de mist 
een toeter, en even later legde de boot aan in de haven. Sint had ondanks de mist 
een goede reis gehad, maar arriveerde met slechts drie Pieten, waaronder de 
Hoofdpiet. Burgemeester Rodenboog vroeg zich al af wat er aan de hand was, 
maar even later bleken de jonge Pieten Mario en Carmen al in de haven te zijn. In 
een badjas en met pantoffels aan, staken ze hun slaperige hoofd om de deur van 
daar geparkeerde felgele camper. Net iets te laat opgestaan, maar volgens piet 
Mario keurig op tijd. En daarmee stapte hij vlot bij Sint op het podium. Sint maakte 
samen met Hoofdpiet Pedro een toer door het door het dorp om vervolgens bij het 
Sportgebouw te arriveren. 

 

 
 

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 Karola en Ar Jansen (foto: Janna Bathoorn). Eldert Ameling praat ze 
over hun verleden en over hun grote hobby, het houden van schapen. 
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Ook daar liep het niet van een leien dakje, want de cadeautjes waren aan het pla-
fond opgetakeld. Met behulp van de Struners, de scoutinggroep van Stedum, en 
een behendige Piet werden de cadeautjes al klauterend over een klimnet losge-
knoopt. Toen konden de kinderen hun pakje in ontvangst nemen. Sint moest toen 
al weer verder, het zijn voor hem en zijn Pieten drukke dagen. 
 
 

 

Ingezonden reactie op ‘Uit de Raad’ 
 

Het is alweer een tijdje geleden dat onze actieve dorpsgenoot Lies Oldenhof zit-
ting nam in de gemeenteraad van Loppersum.  Zij startte toen de gewaardeerde 
actie om geregeld in de Stedumer iets te schrijven over de Lopster gemeentepoli-
tiek. Zij ondertekent steeds met haar naam, en niet als raadslid van een (coalitie-) 
partij, dus de objectiviteit zou hiermee gewaarborgd moeten zijn. Toch? 
 

In de laatste Stedumer wordt deze nobele instelling echter losgelaten. Onder het 
kopje ´verkiezingsgewin´ wordt expliciet Groen Links weggezet als partij die niet 
zuiver handelt, als de partij die dit nodig zou hebben om meer kiezers te trekken. 
Niet alleen is de aantijging inhoudelijk onjuist, ook weet iedereen die de 
gemeentepolitiek in Loppersum de afgelopen jaren een beetje heeft gevolgd, dat 
het juist Groen Links is geweest die al jarenlang heeft gewaarschuwd voor de pe-
nibele financiële situatie van de gemeente.  
 

Dit is uiteraard slechts ons standpunt. Het belangrijkste vinden wij echter  
dat de Stedumer niet als partijpolitiek opinieblad gebruikt zou moeten worden. 
Daarvoor staan genoeg andere kanalen open en trouwens, dan zou het blad ook 
veel te dik worden! Wij zullen hier dan ook niet reageren op die verwijten, maar 
afsluiten met de oproep: ‘Lies, ga door met je verslaglegging van de gemeentepo-
litiek als dorpsgenoot, maar houd het objectief en niet partijgekleurd. Dan blijft de 
waardering’! 
 

Leo van Esch, Dirk van Impe, Bernard Baerends 
Enkele dorpse Groen Links leden 
 
 
 

Opening Sportdorp Stedum uitgesteld 
Op vrijdag 13 november 2009 zou de opening van het project Sportdorp Stedum 
plaats vinden. Door de slechte weerverwachtingen voelde de stuurgroep Stedum 
zich genoodzaakt dit evenement uit te stellen. Informatie over de opening op een 
andere datum ontvangt u middels een flyer. 
Wanneer u in aanmerking wilde komen voor de prijs van een fittest in combinatie 
met 3 maanden lidmaatschap van het Swaithoes diende u de behoeftepeiling tij-
dens de opening in te leveren. We hebben nu besloten om uit alle ingeleverde 
behoeftepeilingen 1 winnaar te trekken. U kunt uw behoeftepeiling nog tot en met 
30 november 2009 inleveren bij het Swaithoes aan de hoofdstraat 26 (fysiothera-
pie Den Ommelanden).  
 
Stuurgroep Sportdorp Stedum 
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Oranjevereniging 
 

Op 27 oktober heeft de jaarvergadering van de Oranjevereniging in het Hervormd 
Centrum plaatsgevonden. De opkomst was geweldig  want er was natuurlijk de 
bekendmaking van het thema voor de optocht in 2010. 
Wij heten Syta Timmer van de Hemerterweg en Peter Jans van de Lellensterweg 
van harte welkom in het bestuur. 
Met de optocht in 2010 in het vooruitzicht zijn er door het dorp flyers bezorgd 
i.v.m. een contactpersoon voor de straat of vereniging. 
 

Ook werd er deze avond een film vertoond van de optocht 2005. Veel nieuwe 
mensen in het dorp weten niet wat voor prachtige optochten Stedum  heeft. Het 
thema voor 2010 is: sport en spel . 
 

Een uitleg over dit thema  spreekt voor zichzelf. Hoeveel sporten bestaan er wel 
niet en hoeveel sporten kan men nabootsen met een wagen. Hetzelfde geldt na-
tuurlijk voor het thema spel, ook hierin kan men eindeloos kiezen. 
Het thema Sport en Spel komt natuurlijk heel erg goed overeen nu Stedum voor 
twee jaar een sportdorp is geworden. Iedere vereniging- straat  etc. kan hierover 
nu gaan nadenken wat men eventueel wil gaan doen. We hopen op een grote op-
tocht. 
 

Opgave voor thema/ wagen en contactpersoon bij Coby Nienhuis, Weemweg 55, 
(0596) 55 15 50 of  Kees Vriezema  Sien Jensemahörn 8 (0596) 55 13 66. De 
sluitingsdatum is: 31 januari  2010. Begin februari zullen wij via de contactperso-
nen uitleg geven over de verzekeringen en richtlijnen – startgeld  etc. 
 
Het Bestuur 
 

 

Nieuws vanuit CBS De Crangeborg 
 

En zo zijn we al weer in de maand november beland, de maand waarin we Sint 
Maarten vierden. De kleuters zijn samen met juf Liesbeth en een aantal moeders 
het dorp door geweest om bij een aantal huizen te zingen, met hun prachtige lam-
pion waarop een muisje van een stukje kaas snoepte.  
 
Inmiddels kijken we natuurlijk allemaal weer uit naar de volgende Sint: Sint Nico-
laas. Hij heeft ons laten weten dat hij ons vrijdag 4 december een bezoek komt 
brengen. Voor de groepen 1 tot en met 4 zal hij een cadeautje meenemen. Maar 
omdat Sinterklaas het zo druk heeft deze dagen, heeft hij ons gevraagd of de leer-
lingen van groep 5 tot en met 8 hem willen helpen met cadeaus kopen. Daarom 
hebben deze groepen allemaal lootjes getrokken. Zij zullen een mooie surprise 
maken en daar het cadeautje instoppen én daarbij natuurlijk een mooi gedicht 
schrijven. Spannend hoor! Op 4 december zullen alle leerlingen van de school 
een musical voor Sinterklaas en zijn Pieten opvoeren. 
Op zondag 15 november heeft onze school samen met de Gereformeerde kerken 
van Stedum en Westeremden een Kerk-Schooldienst gehouden in Stedum. Deze  
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dienst stond in het thema van ‘Nog een kans’. Een groot gedeelte van de dienst 
werd ingevuld door de leerlingen zelf. Zo zongen zij een lied, speelden zij een to-
neelstukje en lazen gebeden voor. Het was een druk bezochte en mooie dienst! 
November is ook de maand van de huisbezoeken bij de groepen 3, 5 en 8. Bij het 
huisbezoek van groep 8 kijken we alvast naar het volgende schooljaar. Naar wel-
ke school zal je volgend jaar gaan én op welk niveau? De ouders van de leerlin-
gen uit de overige groepen worden op school uitgenodigd om te praten over de 
vorderingen. 
 
Binnenkort gaan we ons weer bezighouden met advent. Zondag 29 november is 
de eerste adventszondag, de week daaraan voorafgaand beginnen we op school 
al met advent, dus vanaf maandag 23 november kijken we verwachtingsvol uit 
naar de geboorte van Jezus.  
Voor meer informatie én foto’s, kunt u altijd kijken op www.cbscrangeborg.nl  
 

 

Noten en mandarijnen 
 

Was u er ook, in die volle kerk op zaterdagavond 7 november? Dan kijkt u vast, 
net als wij, met plezier terug op een geslaagd dubbelconcert dat wij samen met 
het Vocaal Ensemble gaven om onze jubilea te vieren. Als muzikanten hebben we 
genoten. Hier doen we het voor! Inmiddels repeteren we al weer aan een nieuw 
repertoire. Iedere maandagavond legt dirigent Jan Werkman onbekende stukken 
op onze lessenaar. Even uitproberen of het wat is voor Nieuwjaarsconcert, Voor-
jaarsconcert of concours… Spannend. Maar voor het stoere fanfarewerk deinzen 
we ook niet terug, zoals u weet. Nu u dit leest, hebben we de Goedheiligman als 
ieder jaar ingehaald met Sinterklaasmarsjes die iedereen kan meezingen en op 
eerste kerstdag klinken ’s ochtends vroeg onze kerstliederen door het hele dorp. 
Door datzelfde dorp lopen we van 8 tot 10 december met de mandarijnen langs 
de deuren. Ze zijn altijd erg lekker en vers van de groothandel. Een jaarlijkse actie 
die ú op uw fruitschaal een gezonde aanwinst bezorgt en ons in de verenigings-
kas. Mandarijnen voor (muziek)noten, zeg maar. Gezond en fris, dat hopen we als 
muziekvereniging te blijven. Daarom zijn we ook zo blij met de tien jonge leer-
lingmuzikanten die ieder donderdagmiddag in Stedum les krijgen van IVAK-
docent Sietse Hamersma. Sommigen spelen al een beetje mee in het orkest en er 
komt zelfs een echt kinderconcert in het nieuwe jaar. 
 
Fenneke Colstee 
Jehova Nissi 
 

Bedankt 
 

Langs deze weg wil ik, ook namens André en Ype Jan, graag iedereen bedanken 
voor de vele kaarten, bloemen, bezoeken en telefoontjes de afgelopen weken. 
Het is geweldig om zoveel warme belangstelling te mogen ontvangen. Het heeft 
ons erg goed gedaan.  
 

Hartelijke groeten van André, Afie en Ype Jan Nienhuis 
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De familie Jansen 
 

Overal in ons dorp kom je stukjes gras-
land tegen, bestemd om door vee te 
worden begraasd. Op sommige van 
deze plekjes stond vroeger een huis. 
Of men gebruikte de grond om er 
groente op te telen. Weer andere stuk-
jes grasland zijn sinds mensenheuge-
nis weilandjes geweest. In de meeste 
gevallen zie je er nu vrolijk blatende- 
en grazende schapen. 
Oudere mensen herinneren zich, dat 
hier in Stedum altijd mensen hebben 
gewoond die schapen hielden. Scha-
pen zijn huisdieren, dat weten wij. Dat 
zij al omstreeks 600 voor Christus door 
de boeren gehouden werden, die zich 
in het kustgebied van Groningen en 
Friesland gevestigd hadden, lees ik in 

‘Terpen, mens en milieu’ Knoop en Niemeijer, Haren Gn, 1972, samengesteld 
door de heer J.W. Boersma. 
 
Net als vroeger is het schaap leverancier van vlees, melk en wol. In 2009 zijn in 
Stedum nog steeds mensen die schapen houden. Ook de familie Jansen, waar ik 
op bezoek ben. Zij wonen aan de Lopsterweg en houden deze dieren puur voor 
hun hobby. U bent vast wel eens Ar Jansen, of zijn vrouw Karola tegengekomen, 
wanneer zij op de fiets met een emmer voer aan het stuur en een jerrycan met 
water op de bagagedrager, door het dorp reden. Er zullen weinig mensen zijn die 
de familie Jansen niet kennen. De Jansens behoren zeker tot de bekende Stedu-
mers. “Maar toch zijn wij hier niet geboren,” zegt Karola. In 1998 is de familie in 
Stedum komen wonen. Hun dochter Bianca was toen negen jaar, dochter Marijke 
zes en zoon Martin was drie. 
Karola en Ar vertellen dat zij bij hun aankomst in Stedum kennis gingen maken 
met Wob en Griet van Zanten, de toenmalige overburen. De Jansens hadden net 
de reis naar Stedum achter de rug. Gastvrij werden zij uitgenodigd om mee te 
eten. Borden werden bijgezet. “Dat zijn dingen die je nooit vergeet,” vertellen zij. 
 
Het is gezellig in huis bij de familie Jansen. Wij zitten aan de lange keukentafel. 
Aan de muur hangt een geborduurde lap met een leuke voorstelling van een 
roodbonte koe. Rechts, schuin tegenover mij, hangt een klok. Op de wijzerplaat 
staan zwartbonte koeien op artistieke wijze weergegeven. Als wij even later door 
de voorkamer lopen, zie ik daar koeienbeeldjes op de televisie en in de kast 
staan. Karola laat mij een beeldje zien. Het zijn Texelse schapen. In de voorkamer  
 

hangt een mooi schilderij waarop koeien staan, geschilderd door Wiebe van der 
Zee. Zelfs op hun trouwfoto staat helemaal achteraan een prachtige Red Holstein 
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koe. Ar en Karola vertellen, dat zij voordat zij in Stedum kwamen wonen, in 
Zeewolde in de Flevopolder hebben gewoond. Daar werkte Ar bij een 
melkveehouderij. Samen met de eigenaar deed hij alle voorkomende 
werkzaamheden bij dit melkveebedrijf. Zij woonden in de bedrijfswoning bij de 
boerderij. ’s Morgens om kwart voor zes moest Ar aan het werk. Er waren weken 
bij met zestig tot zeventig werkuren. Karola hielp in het weekend mee. Midden in 
de week was zij werkzaam als dierenartsassistente. Ook in Zeewolde hield de 
familie Jansen geiten en schapen. Maar liefst zeventien jaar hebben zij daar in de 
polder gewoond. Toen de kinderen van de baas het bedrijf overnamen, werd er 
door Ar succesvol gesolliciteerd naar een baan in de stad Groningen. Toch wilde 
de familie Jansen niet in de Stad wonen. In Stedum vonden zij een woning. Hier 
waren scholen en kon je met het openbaar vervoer naar Groningen. En zij hadden 
ruimte achter het huis. 
 

Inmiddels werken Ar en Karola beiden, doen dat fulltime en hebben allebei een 
baan in de Stad. De dochters Bianca en Marijke volgen een HBO opleiding in 
Groningen. Zoon Martin volgt VWO in Haren. 
 

Met Karola en Ar loop ik mee door de gang naar buiten. Ook in de gang hangen 
ingelijste koeienprenten. Achter hun huis staat de schuur waarin de schapen kun-
nen lammeren. Alles in deze schuur is mooi van materiaal, werkelijk overal is aan 
gedacht. Hier ben je in de moderne stal, waarin alles tot in de kleinste details is 
uitgevoerd. Als de schapen lammetjes hebben, krijgen de Jansens regelmatig kij-
kers op bezoek. Zo kwamen bijvoorbeeld de kleuters van ‘de Bongerd’ al eens op 
kraamvisite. Naar lammetjes kijken vindt iedereen leuk, of je nou jong bent of oud. 
 

Ook, toen Ar nog thuis bij zijn ouders in het westen woonde, had Ar al schapen en 
geiten. Vanaf zijn achttiende jaar scheert hij schapen en koeien en nu alleen nog 
maar schapen. 
Nadat zoon Martin een zwartbonte geit had gekregen, werd er in 2001 een 
schaap met een lam van de heer Piet Rijskamp aangeschaft. Naarmate er meer 
weiland gebruikt kon worden, kwamen er meer schapen. Op dit moment kunnen 
zij op verscheidene plekken in het dorp hun dieren laten weiden. 
“Wij vinden het leuk. Als de lammeren komen dan neemt Ar daar apart vrij voor,” 
vertelt Karola. “In ongeveer vier weken lammeren de schapen af,” legt Ar uit. 
Dat er in de schapenhouderij veel aan het veranderen is staat als een paal boven 
water. “Per één januari 2010 krijgen de dieren een chip in het oormerk,” vertelt Ar, 
“Elk schaap is daarmee geregistreerd. Bij het komen en gaan van een schaap 
heeft de schapenhouder administratieve verplichtingen. Dat gaat in deze tijd voor 
het grootste gedeelte met de computer.” Wij praten even door over dit onderwerp. 
Het geeft een beeld van de schapenhouderij, waar wij mensen aan de zijlijn, geen 
weet van hebben. 
“Maar het houden van deze schapen,” zegt Karola, “is voor ons een hele mooie 
hobby. Ar en ik werken de hele dag binnen. Als wij dan buiten onze dieren verzor-
gen, dan is dat erg prettig.” 
 
Wij hebben heel wat besproken. Het is tijd om naar huis te gaan. Als ik door de 
achterdeur naar buiten ga, zie ik in het donker vaag twee lammeren stevig tegen 
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hun moeder aangedrukt. Het is fris buiten, bijna november. De dieren bewegen 
zich niet. Maar ik weet het wel, het zijn geen echte schapen. Het is het stenen 
beeld dat de familie Jansen als decoratie in de tuin heeft staan! 
 
Eldert Ameling  
 

 

Dansen tijdens Stedum-Stedum 
 
De hernieuwde ontmoeting Stedum-Stedum begint al flink vorm te krijgen. Wat 
staat er komend voorjaar allemaal te gebeuren in het weekend van 30 april en 1 
en 2 mei? Naar verwachting zo’n dertig Duitse gasten uit ons zusterdorp Stedum - 
in de buurt van Hannover - komen onze kant. Deze keer vertellen we alvast wat er 
in grote lijnen op het programma staat. Samen met de Oranjevereniging en mu-
ziekvereniging Jehova Nissi wordt op vrijdagavond een mooi Koninginnedagcon-
cert georganiseerd. Onze Duitse gasten vieren dit feest gewoon mee. De zater-
dag zal in het teken staan van een rondgang door onze gasten langs de in aan-
bouw zijnde wagens.’s Avonds is er een feestavond gepland met een Hol-
lands/Duits schlagerprogramma én dans.  
 

Want er zal die avond veel gedanst worden, zowel ‘ouderwets’ als modern en 
Zuid-Amerikaans als disco. Voor dat onderdeel van de avond is uw/je medewer-
king zeer gewenst. Het lijkt ons leuk om op de zaterdagavond een kleine dans-
demonstratie te laten geven, niet alleen door professionals, maar ook door Stemer 
“profs”. Daartoe moet er natuurlijk wel geoefend worden en zo zouden zelfs de 
tijden van de Stemer dansclub weer kunnen herleven. Cracks uit die tijd kunnen 
natuurlijk ook meedoen. Natuurlijk zijn er niet alleen dansers nodig, maar ook pu-
bliek,  maar voor die rol hoef je je natuurlijk niet op te geven. 
Tegenwoordig is ballroomdansen of ‘stijldansen’ minder algemeen, zeker bij jon-
geren, maar daar hebben we wat op gevonden: hulp van dansschool Randoe. We 
bieden u/je een kleine basiscursus in Stedum aan. Doel is tweeledig: meer Ste-
dumers, jong en oud, vertrouwd maken met het dansen en bovendien met een 
dansdemonstratie te tonen wat we kunnen. Ook aan onze Duitse gasten, die in 
dat opzicht vaak wat beter uit de voeten kunnen dan wij. 
 

Met de cursus denken we aan zes keer oefenen, eens in de veertien dagen op 
een maandagavond, op een locatie in Stedum. We starten in januari. De leiding is 
in handen van niemand minder dan Hanneke Randoe. Afhankelijk van de deel-
name komt er een jongerengroep van 7 tot 8 uur en een groep volwassenen van 8 
tot 9 uur. Ook kinderen met belangstelling mogen zich melden. De kosten moeten 
nog worden bepaald, maar we proberen op 7,50 euro per avond uit te komen. 
Ook als u niet mee wilt doen aan de demonstratie, maar wel uw danskunst op wilt 
halen, bent u van harte welkom. Of misschien vindt u het leuk vindt om nu eens 
die Pasodoble te leren, want ook die dans staat op het programma. Ook aan de 
jongeren wordt gedacht, voor hen wordt een vlot programma samengesteld met 
swingende muziek. Overigens denken we op zaterdagavond 1 mei ook aan een 
Zumba demonstratie, dus alle stijlen komen die avond aan bod. Zumbales is er al 
in Stedum op dinsdagavond.  
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Hebt u/je interesse? Dan graag opgeven (alleen of 
als danspaar) met onderstaand formulier of per e-
mail (lies.oldenhof@perivert.nl). Het formulier kunt 
u inleveren bij Fenneke Colstee, Borglanden 2.  
 

Lies Oldenhof, Jaap Haaijer, Fenneke Colstee 
 

 

Ouderochtend in groep 1/2  op OBS 
De Bongerd 
 

Twee keer per jaar doen de ouders van de kleu-
ters een ochtend mee in de onderbouw, onder lei-
ding van juf Riekie. Het is heel leuk en leerzaam 
om een ochtend met je kind mee te mogen lopen 
en de opkomst is dan ook altijd heel groot: ieder 

kind heeft 1 of meer (groot)ouders bij zich. 
Op donderdag 19 november  was het weer zo ver. We begonnen, net als iedere 
donderdag, in de sporthal, waar juf Riekie gymnastiek geeft aan de kleuters. Deze 
donderdag kregen we Pietengym. We hebben geleerd om te klimmen, klauteren, 
balanceren, schommelen en touwzwaaien met cadeaus. Uiteraard hebben we ook 
flink geoefend met cadeaus in de schoorsteen gooien.  Na de les hadden we alles 
goed onder de knie! 
 

Vervolgens gingen we terug naar school. Met z’n allen in de kring hebben we een 
Pietenlied geleerd. Behalve samen zingen, mochten we om de beurt muziekin-
strumenten erbij gebruiken en onze handen en voeten. Dat klonk fantastisch!  
 

De groepsopdracht was om een Pietenhuis te bouwen met de blokken uit de 
bouwhoek en Pietjes te knutselen. Verder had een Piet een cadeauboomzaadje 
 

 

Dansen tijdens Stedum-Stedum 
 

Naam 1: ___________________________ Telefoon ______________ 
 
Naam 2 (eventuele partner): _________________________________ 
 
Adres: ____________________________ E-mail: ________________ 
 
Ik/wij hebben wel/geen danservaring 
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geplant en was 
er een mooie 
boom in de 
klas gegroeid.  
Wij hebben de 
boom een 
handje gehol-
pen om in bloei 
te komen, door 
mooie cadeau-
tjes te maken 
en in de boom 
te hangen. 
 

De klas werd in 
3 groepen ver-
deeld en 
iedereen ging 
hard aan het 
werk. Uiteraard 

mocht je je eigen creativiteit gebruiken en zo ontstonden er fantastische Pieten, 
mooie pakjes en is er een prachtig Pietenhuis gebouwd met schoorstenen en Pie-
tenklimrek. 
 

Kinderen en ouders die aan het knutselen waren, hielpen de bouwers om het huis 
te versieren met gordijntjes en vlaggen.  De bouwers hielpen mee om verschillen-
de plekjes in en op het huis te vinden voor de gemaakte Pieten. De bloeiende ca-
deauboom staat in de tuin bij het huis en ziet er heel kleurrijk uit met al die pakjes. 
Zo hebben we samen een hele mooie Pietenhoek gemaakt in de klas.  
 

Bij Sinterklaas horen natuurlijk ook gedichten. We hebben de ochtend daarom af-
gesloten met een verhaal waarin je rijmwoorden in kon vullen. Juf Riekie las voor 
en wij mochten telkens het rijmwoord zeggen. Ook dat ging heel goed! 
 

De ochtend was voorbij, voordat we het wisten, maar iedereen heeft genoten! Als 
ouders krijg je een goed beeld van wat je kind tijdens een ochtend in groep 1/2 
allemaal doet. Voor de kinderen is het fantastisch om samen met je (groot)ouders 
een ochtend samen te werken en te laten zien hoe het er in jouw groep allemaal 
aan toe gaat. 
 

Jacqueline Mulder (Foto´s: Riekie van den Berg) 
 

Hartelijk dank! 
 

De Stedumse collectanten van de Nederlandse Brandwonden Stichting hebben in 
Stedum een bedrag van  € 450,50 opgehaald. Hartelijk dank aan de gulle gevers 
én de collectanten! 
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Wandeltocht voor het Goede Doel 
 
Van 19 tot en met 24 december staat het Glazen Huis op de Grote Markt in Gro-
ningen! Het is een jaarlijks terugkerende actie van de Nederlandse radiozender 
3FM. Hierbij wordt ondersteuning gezocht voor projecten van het Rode Kruis. Dit 
jaar wordt geld ingezameld voor malariabestrijding. Drie dj's worden zes dagen 
opgesloten in een glazen huis en mogen niets eten. Tegelijkertijd draaien ze dag 
en nacht, in ruil voor een donatie, verzoeknummers voor luisteraars.  
 

In het kader van deze actie organiseert Tocht om de Noord in samenwerking met 
het Hoogeland op de Kaart op zondag 20 december 2009 de zogenaamde Om-
melandsereis naar de Stad. Als moderne pelgrims kan iedereen vanuit de Omme-
landen via zelfgekozen routes optrekken naar de Stad om daar gezamenlijk hun 
steun te betuigen. Het geld wordt uiteindelijk aangeboden op de Grote Markt aan 
het Glazen Huis. Daarna is er voor alle wandelaars nog een mogelijkheid een 
echte Groningse Maaltijd te gebruiken. 
 

Elk individueel teamlid zoekt bij familie, vrienden, verenigingen, bedrijven naar 
sponsors die elke kilometer voor een klein bedrag willen ondersteunen.  
 

Wij willen graag vanuit Stedum mee doen aan deze actie met een team wande-
laars. We starten dan bij de kerk en lopen via Peertil en Ten Boer naar Groningen. 
Wil je ook mee doen? (Een deel van het traject meewandelen kan ook!) Meld je 
dan vóór 1 december aan bij Susanna Lemstra, Hoofdstraat 45, 551588 of via de 
mail: comenco@stedum.com 
 
Meer informatie is te vinden op www.tochtomdenoord.nl Alle acties die worden 
georganiseerd in het kader van Serious Request en het Glazen Huis zijn ook te 
vinden op: www.GroningenGeeft.nl.  
 
Susanna Lemstra 
 

 

De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
  
Aanwezig waren 37 personen, waaronder 2 kinderen en 2 honden 
De presentatie werd verzorgd door Eldert Ameling  F.T.Braaksma deed de mede-
delingen. 13 personen traden op 
  
Er was deze keer onder meer een speciaal optreden van striptekenaar Wasco uit 
Amsterdam. Hij vertelde over zijn werk en verkocht eigen (strip)boeken.  Hij om-
schreef zichzelf als een oprechte vertegenwoordiger van het evangelie van het 
uitgeven in eigen beheer. Zijn boeken, krantjes, tijdschriften, schrijft, tekent, illu-
streert, drukt en bindt hij helemaal zelf, met behulp van een computer en een ge-
wone, goedkope printer. Wasco komt oorspronkelijk uit de stad Groningen. Nog 
steeds is hij zeer onder de indruk van de voorstellingen met lichtbeelden die hij 
vroeger meemaakte in de Oranjewijk. Te gelegener tijd komt hij in Stedum iets 
dergelijks vertonen. 
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Verder: Brakedancing 
met muziek: Jeffrey 
Noorbergen (7 jaar) 
Brief in het Gronings 
over Jeruzalem: Dirk 
Heerema Gedich-
ten: Tsjeard Blauw (Wil-
lem Elsschot), Paul 
Borggreve, Jakob Kle-
ve, Alie Stuulen, Pieter 
Wagenmakers, Reneé 
Wubbolts ook rap en 
bovendien een voorle-
zing van een eigen lan-
ge-woorden-
verzameling Korte ver-
halen: Jan Heslinga 

Vertellen: Engbert de Leeuw (met harp) en Janke Sinnema. Zang in het Gronings: 
Kale Bas 
 

De volgende bijeenkomst van de Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon is op 
vrijdag 15 januari 2010 in 't Oude Raedthuys. Ontvangst vanaf 20.00 uur, aanvang 
20.30 uur. Toegang gratis.  
 

Voorlezen, vertellen en muziek; in het Nederlands, Gronings of elke andere taal of 
streektaal. Tweedehands boeken, tijdschriften en folders worden weggegeven; 
wat overblijft gaat naar wisselende goede doelen. Begin oktober was dat de boe-
ken - en spelletjes markt in de Doopsgezinde kerk in Middelstum. 
Inlichtingen: Eldert Ameling tel. 0596-551608 of F.T. Braaksma braeckx-
ma@hetnet.nl. 
 

 

Uit de raad 
 

Het schiet al op, nog ruim drie maanden en dan is het weer tijd voor de gemeente-
raadsverkiezingen. In het Oldambt is het al zover, en daarom kwam minister 
Eberhard van der Laan op 14 november in Winschoten op bezoek. Toch maar op 
tijd uit bed op zaterdag, want nieuws op het Actieplan Krimp is natuurlijk wel goed 
om uit de eerste hand te horen. Vandaar een bezoekje aan Brasserie Lijn3 in 
Winschoten. 
 

Ontvangst van Sinterklaas 
Grappig genoeg viel de komst van de minister samen met de intocht van Sinter-
klaas. Aan de kade van Winschoten, bij de vroegere tramremise, was een podium 
opgericht. Af en toe moest de muziek getest, en vervolgens stopte er een Merce-
des met chauffeur met daarin de minister en zijn persoonlijk assistent. Hoewel ik 
me afvroeg of de mensen specifieke aandacht voor een politieke partij niet verve-
lend zouden vinden, samen met de aankomst van Sinterklaas, liep dat allemaal 
goed af. 
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Geld voor opkoop, sloop en nieuwbouw 
De minister was ook een soort Sinterklaas. 
Hij kondigde aan dat de krimpgebieden 
samen 31 miljoen krijgen. Maar de sloop-
kosten zoals aangegeven in het Pact van 
de Regio in de gemeenten Eemsmond, 
Delfzijl, Appingedam en Loppersum bedra-
gen alleen al 250 miljoen. Dus het aanbod 
van de minister is slechts een klein begin. 
In het Pact van de regio wordt aangegeven 
wat de vernieuwbouw in deze vier gemeen-
ten moet zijn. Slopen en nieuw bouwen. 
Inwoners van de vier gemeenten hebben 
hun plannen om eventueel te verhuizen in 
een onderzoek aangegeven. Daarop zijn 
plannen voor sloop en nieuwbouw in onze 
omgeving berekend. Als we hier geen winst 
met kavelverkoop kunnen maken is er ook 
geen bron van inkomsten om aan dorps- en 
stadsvernieuwing te doen. Vandaar die ex-
tra bijdrage. In Oost Groningen is er ook het 
probleem van onverkoopbare woningen. 
Niet alleen een lagere prijs, maar gewoon 
helemaal geen belangstelling van kopers. 
Opkoop van die huizen wordt wel gesugge-
reerd, maar met een miljoen kun je niet veel 
doen. Of dat hier ook zal gebeuren durf ik 

nog niet te voorspellen. In de gemeente Loppersum moet het nog wel een beetje 
meevallen denk ik, maar ook hier zal het inwoneraantal dalen en prijsdaling is ook 
logisch. Nog geen reden voor paniek, maar wel voor aangepaste nieuwbouwplan-
nen. En dat weet iedereen in het dorp al uit eigen waarneming. Misschien krijgen 
we een klein beetje van die 31 miljoen, maar Delfzijl is een bestemming die waar-
schijnlijker is. 
 

Voorzieningen 
Door krimp is er ook een discussie over ziekenhuizen en scholen. Bovendien zijn 
dat ook voorzieningen die belangrijk zijn voor werkgelegenheid. Ook daarover 
wordt in dit project van 31 miljoen gepraat. In Oost-Groningen is dit een onder-
werp waarnaar door gemeenten en provincie wordt gekeken en ook bij ons speelt 
het rondom het ziekenhuis in Delfzijl. Het belangrijkste probleem kan echter niet 
door de overheid worden opgelost. Er moeten wel specialisten zijn die hier komen 
werken. Niet handig dat Delfzijl zo negatief in het journaal komt. Harm Post zei het 
op de Lopster ondernemersavond nog eens heel duidelijk: we moeten ons ge-
woon positief over deze regio uitlaten. En nu maar even afwachten wat er in Old-
ambt gebeurt. 
 
Lies Oldenhof 
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“Stichting vrienden van het Roggefeest”  winnaar van het 
stratenvolleybaltoernooi 
 
Van 26 t/m 30 oktober werd het jaarlijkse stratenvolleybaltoernooi georganiseerd 
door de stratenvolleybalcommissie van Internos. Er deden in totaal 19 teams mee, 
waarvan 6 jeugdteams. De jeugd speelde een halve competitie, waarbij er na 5 
wedstrijden 3 teams waren met 4 punten. Het doelsaldo moest uitslag geven wie 
er 3, 4 en 5 waren geworden.  
De einduitslag is als volgt: 
1. Gangsters, 2. De Maffia, 3. TZN (+8), 4. Steemer Boys (+1), 5. Go Girls (-11) 
,6. De pinkstars 
 
Bij de senioren werden de teams over 2 poules verdeeld en in deze poules ging 
het om de eerste 2 plaatsen. In poule A is Stichting vrienden van het Roggefeest 
(SvvhR) als 1e geëindigd en Bouwbedrijf Hofman als 2e. In poule B zijn Cracks & 
Crucks resp. Borglanden als 1e en 2e geëindigd. Op de vrijdagavond werd om de 
plekken voor de finale gestreden, deze wedstrijden werden op tijd gespeeld (2 
keer 10 minuten). De eerste wedstrijd ging tussen SvvhR en Borglanden. Deze 
werd gewonnen door SvvhR met de set-standen 17-16 en 22-13. De 2e halve fina-
le ging tussen Cracks & Crucks en Bouwbedrijf Hofman. In deze wedstrijd werden 
beide sets door Cracks & Crucks gewonnen, met de set-standen 15-14 en 22-10.  
De wedstijden om te bepalen wie er 1, 2 of 3 was geworden werden op punten 
gespeeld.  
De troostfinale, spelen om de 3e plaats, werd met 2-0 gewonnen door Bouwbedrijf 
Hofman (27-25 en 25-16). De finale was zeer spannend de 1e set werd door 
SvvhR gewonnen met de set-standen 28-26, de 2e set werd door Cracks & Crucks 
gewonnen met de set-standen 25-21. Daarna moest er nog een beslissende 3e 
set gespeeld worden, deze werd met de set-standen 15-10 gewonnen door 
SvvhR.   
 
De einduitslag is als volgt: 
1. SvvhR, 2. Cracks & Crucks, 3. Bouwbedrijf Hofman, 4. Borglanden, 5. Triezen-
bergstraat, 6. Beide Handjes, 7. Borgweg, 8. Bedumerweg I, 9. CJV, 10. LSV, 11. 
Grabbelaars, 12. De Schutters en 13. Lellensterweg.  
Voor het toernooi zijn zowel voor de senioren als voor de jeugd nieuwe wisselbe-
kers aangeboden door bouwbedrijf Hofman. Lellensterweg kreeg de aanmoedi-
gingsprijs, een taart. De senioren kregen een attentie in de vorm van een pen, de 
jeugdspelers kregen een longdrinkglas gevuld met snoep. De commissie, be-
staande uit Janet Dijkstra, Sikko Voorma, Jorrien Dijkstra en Catharina Reker, 
kijkt terug op een geslaagd toernooi. Langs deze weg willen we ook de Rabobank 
“Noord Groningen” bedanken voor de financiële steun. 
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‘Kom in Beweging’ gaat door als Sportdorp 
 
Na het succes van ‘Kom in Beweging’, een samenwerkingsverband met vereni-
gingen, is er nu een doorstart gekomen onder de naam Sportdorp Stedum. ‘Kom 
in Beweging’ staat bekend om de leuke activiteiten die vier jaar lang zijn aange-
boden door de sportverenigingen in Stedum. De activiteiten waren bedoeld voor 
de jongere kinderen uit het dorp. Enkele voorbeelden daarvan zijn; tennisinstuif; 
volleybalinstuif en familiezwemmen.  
 
Met Sportdorp gaan de sportverenigingen op de fundering van ‘Kom in Beweging’ 
verder om te bouwen aan een verbeterd, nieuw en continu aanbod van sport en 
bewegen.  
 
Het streven is om samenwerkende (sport)verenigingen op een veilige, gezonde, 
centrale plek in het dorp dagelijks een aanbod van sport en (beweeg)activiteiten 
te laten verzorgen. Een sport en beweegaanbod zo gevarieerd dat iedere inwoner 
van het dorp naar eigen keus een levenlang kan sporten. Een sport en bewee-
gaanbod waar ieder graag naar toe gaat omdat er altijd iets te doen is. Een spor-
tomgeving waar sportiviteit, gezondheid en respect worden nagestreefd. Een 
sportplek waar elke inwoner een leven lang betrokken is; als actieve sporter of als 
vrijwilliger in de sport. Sport wordt dóór de dorpsinwoners vóór de inwoners geor-
ganiseerd. Een Sportdorp!  
 

 

Agenda jaarvergadering IJsvereniging Stedum 
 
Maandag 7 december 2009,  
Aanvang 20.00 uur,  
Lokatie : IJsbaangebouw. 
 
1. Opening 
2. Mededelingen/ingekomen stukken 
3. Notulen/jaarverslag 
4. Financieël verslag penningmeester 
5. Verslag kasnazieners 
6. Bestuursverkiezing, aftredend Johan de Jonge 
7. Stemer Omloop 
8. Willen wij naar Flevonice?? 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 
 
U bent allen van harte welkom! 
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Stemer schutters 
succesvol in 
Holwierde 
 
In de week van 10 no-
vember 2009 hebben de 
Stemer schutters ge-
schoten in Holwierde, op 
een toernooi waaraan 17 
teams deelnamen. Ste-
dum deed mee met 4 
teams. Dat schieten ge-
beurde in een zaal bo-
ven de manege in Hol-
wierde. Kenmerkend van 
deze locatie is het café 
beneden, met uitzicht op 
de paardenbak (en de 
paardengeur als je bin-
nenkomt), en het in alle 
rust schieten op zolder. 

Je moest absoluut stil zijn, en dat zijn onze schutters niet gewend. Als er nog 
mensen schieten (dus aan het richten zijn) mag je ook de zaal niet verlaten, want 
het dichtslaan van de deur zou de concentratie kunnen verstoren. De echte pro-
fessionele schutters hebben een handschoen, een speciale bril en hijsen zich he-
lemaal in stijf suède, zodat ze goed gefixeerd zijn. Wij staan daar in onze spijker-
broeken, en zij zien eruit als halve ridders of motorrijders.  
 
Onze schutters waren dan ook een beetje van slag, want zonder gezellig geroe-
zemoes en het moppentappen wordt het wel erg serieus. Ook de schoten van de 
anderen hoor je dan des te beter, en het gevaar is groot dat je denkt zelf per on-
geluk de trekker te hebben overgehaald. Dat gebeurt met sommige geweren heel 
gemakkelijk. De echt ervaren schutters hebben natuurlijk geen problemen, en 
sommige onervaren schutters schoten zelfs beter dan “thuis”. 
 
De uitslag was verrassend, gezien de duidelijk mindere resultaten van sommigen. 
Het B-team won de tweede prijs, en het C-team was zelfs eerste. Stedum won 
ook de wisselbeker. In de loterij waren we minder gelukkig, maar ook op dat ge-
bied werd er met kippenpoten en een leverworst weer naar Stedum afgereisd. Al 
met al een succesvol bezoek aan Holwierde, men is weer een wedstrijdervaring 
en drie bekers rijker. 
 
Lies Oldenhof 
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Hengelclub “Ons Genoegen” 
 
Op woensdag 1 juli werd de zevende en laatste viswedstrijd van de Zomeravond-
competitie 2009 gehouden. Door de jaren heen blijkt steeds weer dat deze laatste 
viswedstrijd bepalend kan zijn voor de einduitslag. Op die laatste wedstrijd worden 
nog wel eens “rake klappen” uitgedeeld. Zo kan iemand uit de middenmoot van de 
tussenstand zich nog zeer goed opwerken naar de top. 
 
Er werd deze keer gevist bij het gemaal tussen Fraamklap en Onderdendam. Ook 
nu weer troffen de vissers het met het mooie weer. Wat de vangsten betreft, die 
vielen wat tegen. Terwijl vorig jaar nog de aal, of paling, als wedstrijdvis punten 
opleverde, telt de aal dit jaar voor de punten niet meer mee. Dit was in het nadeel 
van koploper Bernhard Hofman die deze avond alleen maar een paling wist te 
vangen. Deze vangst leverde hem dus geen punten op. 
 
Ook Ferry Mars, die op dat moment het hoogste aantal vissen van de competitie 
op zijn naam had staan, kreeg deze avond maar één vis aan de haak. De beste 
van deze wedstrijd was Jan van Leeuwen met 4 vissen, 660 gram en 17,2 punten. 
Hij werd gevolgd door Corné Reker met 16 punten. 
 
Uitslag 1 juli 2009: 1e J. van Leeuwen: 4 vissen, 660 gram, 17,2 punten. 2e C. Reker: 2, 700, 16. 
3e G. Feenstra: 1, 290, 6,8. 4e B. Boxem: 2, 120, 4,4. 5e F. Mars: 1, 170, 4,4. 6e W. Boxem: 2, 
90, 3,8. B. Hofman en J. J. Kalisvaart leverden geen vis in. 

 
De prijsuitreiking 
Op acht juli, ’s avonds om acht uur, werd in ons clubhuis café “t Oude Raedthuys” 
de prijsuitreiking gehouden van de Zomeravondcompetitie 2009. Zoals afgespro-
ken op de vergadering van 22 april 2009, werden om de einduitslag te verkrijgen, 
de twee slechtste wedstrijden van elke deelnemer weggestreept. Deze twee minst 
goede uitslagen telden dus niet mee voor de einduitslag. Met al dat gereken had 
secretaris Tjeerd Burgstra vermoedelijk nog aardig wat werk! In totaal deden 10 
wedstrijdvissers aan deze competitie mee. Acht deelnemers kwamen in aanmer-
king voor de vleesprijzen. Daarvoor moest men tenminste vier wedstrijden mee-
gevist hebben. Ook dit jaar werden de vleesprijzen verzorgd en bezorgd door sla-
ger H. Roggema uit Loppersum. De vissers waren er dik over te spreken!  
De bekers voor de kampioenen werden uitgereikt door voorzitter Eldert Ameling 
en secretaris Tjeerd Burgstra. Deze prachtige bekers waren aangeboden door de 
firma Haan uit Loppersum. Ook het graveerwerk werd gratis door deze firma ge-
daan. Nogmaals onze hartelijk dankt! 
De einduitslag Zomeravondcompetitie: 1e B. Hofman: 11 vissen, 2520 gram, 61,4 punten Alge-
meen Kampioen. 2e C. Reker: 9, 2550, 60, Zwaar Gewicht Kampioen. 3e F. Mars: 14, 2250, 59 
Aantal kampioen. 4e B. Boxem: 5, 1460, 34,2. 5e G. Feenstra: 6, 1320, 32,4. 6e J. van Leeuwen: 
7, 920, 25,4. 7e D. Ameling: 4, 570, 15,4. 8e W. Boxem: 6, 310, 12,2. 9e J. J. Kalisvaart: 3, 260, 
8,2. 10e J. de Jonge: o, o, o. 

 
Eldert Ameling 
voorzitter hengelclub “Ons Genoegen”    
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 
 
30 november  Passage: Mevrouw Knijn uit Groningen. Onderwerp: artsen 

zonder grenzen 
 
 
7 december Jaarvergadering IJsvereniging Stedum om 20.00 uur in IJsbaange-

bouw 
 
20 december Ommelandse reis  naar Stad. Inzamelingswandeltocht voor het gla-

zen huis 
 
 

21 december  Kerstavond, passage en hervormd vrouwenvereniging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (ver-
schijnt 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 dat De Stedumer verschijnt is het december, dus is de datum van uitgave 
met een week vervroegd: vrijdag 18 december. Kopij moet daarom uiterlijk zondagochtend 13 
december binnen zijn. 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 
 

 


