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Nieuwjaarsconcert stevige traditie in Stedum 
 

Ruim 80 be-
zoekers trot-
seerden wind 
en sneeuw-
jacht, om op 
zaterdagavond 
9 januari het 
Nieuwjaars-
concert te 
kunnen be-
zoeken. Het is 
een door de 
Activiteiten-
commissie van 
Dorpsbelan-
gen aange-
kleed concert 

van fanfareorkest Jehova Nissi. Er is een ontvangst met Nieuwjaarsrolletjes en na 
afloop brengen we gezamenlijke een toost uit op het nieuwe jaar. Elk jaar blijkt de 
belangstelling nog toe te nemen, ook bij barre weersomstandigheden. Het pro-
gramma bestond uit een aantal toepasselijke Nieuwjaarstukken, van Fireworks tot 
Radetzkymars. Ook de jeugdleden lieten van zich horen, en oogsten een dank-
baar applaus. Jehova Nissi voorzitter Nanne Santing combineerde spelen en pre-
sentatie, en leidde de stukken in. Hoewel dirigent Jan Werkman het orkest strak in 
de hand heeft, was hij niet geneigd ook de zaal zo strikt te leiden. Bij de Radetzky 
mars interpreteerde het publiek zelf wanneer het op moest treden, maar dat ver-
hoogde de feestelijke sfeer alleen maar. Ook na de toegift bleef het publiek ap-
plaudisseren, maar moest toen wel accepteren dat het orkest ook zijn Nieuw-
jaarstoost verwachtte. Op cmvjehovanissi.nl kunt u de gespeelde muziek nog 
eens afluisteren. Het enthousiasme van het publiek en de bijzonder warme sfeer 
zijn dan goed te proeven. Dit evenement staat volgend jaar zeker weer op het 
programma van de Activiteitencommissie van Dorpsbelangen Stedum 
 
Lies Oldenhof 
Namens de activiteitencommissie 
 

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 Menne Tillema (foto: Janna Bathoorn). Naast het onderwerp ‘het ver-
zorgen van het voetbalveld’ praat Eldert Ameling met hem over de grootste passie van Menne: 
fotografie. Veel van zijn foto’s kun je tegenkomen in verschillende media. 
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Reis naar Canada; bedankt! 
 

We hebben dankzij de bijdrage van diverse klanten en dorpsbelangen Stedum 
een fantastische reis naar Canada gemaakt. We hebben ongelofelijk veel gezien 
en natuurlijk ook veel 'oud'- Nederlanders ontmoet die allemaal even met je willen 
praten. Maar na een maand Canada zijn we blij dat we weer terug zijn in 't Grun-
neger Laand. Lieve mensen, allemaal hartelijk bedankt en tot ziens. 
 
Ko en Fenny Wiersema 

 

 
Activiteiten tijdens Stedum-Stedum 
 

In het weekend van 30 april tot en met 2 mei zullen vele Stedumers zich nog meer 
Stedumer voelen dan anders. Het zijn immers de dagen dat we niet alleen Konin-
ginnedag vieren en er nog koortsachtig gewerkt wordt aan de wagens voor de op-
tocht van 5 mei, maar het is ook het weekend dat we een groep dorpelingen uit 
het Duitse Stedum ontvangen. Kortom, groot feest!  
 

De vrijdag begint uiteraard met de feestelijke activiteiten die de Oranjevereniging 
organiseert en aan het eind van de middag heten we onze Duitse gasten welkom. 
De dag wordt besloten met een spetterend concert van het orkest van Jehova 
Nissi. Maar houd ook vast de zaterdagavond vrij in uw agenda, want dan is er een 
feest voor jong en oud. Zo eindigt de avond met disco, maar begint met de Neder-
landse Heino die echte schlagers ten gehore brengt, nog meer muziek én een 
demonstratie Latijns-Amerikaanse dans van uw eigen dorpsgenoten. 
Het initiatief om een danscursus van zes avonden te organiseren in Stedum is 
namelijk een goed idee gebleken. De eerste lesavond is al achter de rug en was 
een groot succes. Wie weet is het, ook na 1 mei, het begin van iets moois. (zie 
ook verslag van Jaap Haaijer. Red.) 
 

Ook de andere activiteiten rond de uitwisseling Stedum-Stedum krijgen steeds 
meer vorm en allerlei ‘ervaringsdeskundigen’ verheugen zich alvast op het be-
zoek. Het is dan ook een bijzondere ervaring om ‘Stedumse’ mensen te ontmoe-
ten en hun onze gastvrijheid te tonen. Lijkt het u leuk een of meer van onze gas-
ten onderdak te bieden? Meld dat dan bij Lies Oldenhof (Weersterweg 12, 
e.f.oldenhof@perivert.nl) of Fenneke Colstee (Borglanden 2, fenne-
ke.colstee@hetnet.nl). 
 

Fenneke Colstee 
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Dansen in Stedum 
 

 

 
 

De eerste dansles zit er op en dat was een groot succes, het swingt weer in Ste-
dum. De opkomst voor de eerste dansles latin solo en paso doble was boven 
verwachting.  Er werd met grote inzet en met veel plezier geoefend. We hebben 
nog wel een paar lessen nodig  om de pasjes onder de knie te krijgen maar dat 
was voorzien. De dansen zijn leuk om te doen en geschikt voor alle leeftijden en 
dat op mooie passende muziek. 
 

Hanneke en Wilfred hebben eerst laten zien hoe het er uiteindelijk uit moet gaan 
zien en dat zag er prachtig uit. Alleen dat was al een spontaan applausje waard. 
Nu wij nog, maar daar is nog wel wat oefening voor nodig, dit geldt zowel voor la-
tin solo als voor de paso doble. Maar we kunnen het! 
 

Het is lang niet gemakkelijk en in menige huiskamer zal de komende weken nog 
wel eventjes stiekem geoefend worden en misschien lassen we nog wel een paar 
extra lessen in. Maar het gaat natuurlijk in eerste instantie om het plezier. 
 
Voor degene die nog niet meedoet. Kom eens kijken op de maandagavond, wij 
dansen van 7.00 tot 9.00 uur in het café. De koffie staat klaar. 
De volgende les is op 25 januari en vervolgens om de twee weken. 
 
Jaap Haaijer 

Hanneke en Wilfred demonstreren de paso doble. 
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Menne Tillema, voetbalveld en fotografie 
 

De eerste sneeuw in december van 
2009 viel op een donderdag. Dat was 
jammer, want gepland stond dat ik de 
dag daarna met Menne Tillema naar 
het voetbalveld van vv Stedum zou 
gaan om onder meer het veld te bekij-
ken. Daar is Tillema (62) vrijwilliger. 
Gedurende het voetbalseizoen verzorgt 
Menne Tillema minimaal één maal per 
week de witte lijnen op het veld. Omdat 
het voetbalveld door de sneeuw niet 
goed te zien is, spreken wij af om eerst 
maar de dooi af te wachten. Pas op 
woensdag dertig december, na een 
paar dagen met overdag temperaturen 
boven nul, gaan wij naar het vereni-
gingsgebouw. Toch heeft het die nacht 
opnieuw gesneeuwd. In de bestuurs-
kamer laat Tillema mij nu een zelfgete-
kende plattegrond van het voetbalveld 

zien, met alle lijnen, cirkels en stippen. Alles staat erop en het geeft een goed 
beeld van het veld. Te zien zijn onder andere de vakken van het zestienmeterge-
bied, in elke hoek een hoekschopgebied, de middencirkel, de strafschopstippen, 
de middenstip en de lange- en korte zijden. 
 

Tillema vertelt, dat nadat het voetbalveld een tijd rust heeft gehad, hij na de zo-
mervakantie samen met de heren Sibolt Hovenga en Simon Mulder de lijnen weer 
uitzet. Op een aantal punten zitten in het veld kunststof kwastjes in de grond. Zij 
zijn wit van kleur. Een kwastje zit vast aan een taps toelopend kunststof staafje 
dat in de grond zit. Tussen deze kwastjes spannen de mannen dan een touw, 
waar overheen, of langs, de witte lijn gespoten wordt. Cirkels trekken zij door mid-
del van een pin en een stuk touw dat om de pin heen draait. 
 

Zijn de lijnen en de punten en cirkels eenmaal op het veld gezet, dan kan Menne 
Tillema gedurende het voetbalseizoen vooruit. Óf… en dat gebeurt ook wel, moet 
het hele veld na de winterstop opnieuw uitgezet worden. De sneeuw en de vorst 
heeft de lijnen doen verdwijnen. 
“Wanneer in augustus de lijnen éénmaal op het veld staan,” vertelt Tillema, “blijf ik 
die hierna elke week onderhouden. Want iedere keer wanneer er gespeeld is, 
moet de boel bijgewerkt worden. Als het gras flink groeit, dan ga ik twee maal in 
de week de lijnen trekken.” Tillema heeft de sleutels; het is een zelfstandige taak. 
“Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat het gebeurt. Anders kan er niet gespeeld 
worden.” De lijnen worden als het ware op het veld gespoten. Daarvoor wordt een 
karretje gebruikt. Wij lopen naar het karretje. Het is een mooi ding van ongeveer 
één meter bij zestig centimeter, een standaardtype. Hetzelfde model wordt ook bij  
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 de andere verenigingen gebruikt. Op het karretje staat een hogedruktankje. De 
inhoud hiervan is tien liter. In deze tank komt een ‘belijningsvloeistof voor sport-
velden’ verdund met water. Met een pompje wordt de vloeistof op druk gebracht. 
Door bediening van een handel komt de witte vloeistof uit een sproeier. Als men 
dat wil kan de lijnbreedte worden aangepast. 
 

Nadat wij het karretje hebben bekeken, lopen wij door de verse sneeuw naar de 
woning van de heer en mevrouw Tillema. Menne heeft de laatste vier jaar veel ge-
fotografeerd. Verscheidene foto´s van hem, met als onderwerp ´het weer´, kwa-
men op de televisie. Bij het weerpraatje van RTV Noord, weerfoto´s: SBS 6 en  

 

RTL 4. Ook staan er op dit moment 106 foto´s van Tillema bij ´Groningen in 
Beeld´. Zij zijn te vinden via de Homepage van RTV Noord. 
 

Mevrouw Tillema heeft koffie gezet. Wij praten onder het koffiedrinken, in hun wo-
ning aan de Weemweg, over de fotografie. Dan zet Menne de computer aan en 
laat mij een gedeelte van zijn foto´s zien. Hij is Basis Official bij de KNAF, de 
‘Knac Nationale Autosport Federatie’, en heeft erg veel actiefoto´s bij de auto-
crosswedstrijden gemaakt. Deze staan voor een deel op een internetsite. “Het 
sloopt je camera,” zegt hij, “er komt gigantisch veel stof in.” Op het scherm ver-
schijnen auto’s in bijna onmogelijke situaties. Soms hangen twee auto’s tegelijk in 
de lucht. Zij zijn zwevend voor eeuwig op de gevoelige plaat vastgelegd. Ik zeg 
hem dat ikzelf nog nooit zulke spectaculaire foto’s heb gezien. “Het is nog gevaar-
lijk ook,” vertelt Tillema, “de Stockcars rijden wel honderdvijftig kilometer per uur!” 
Hij laat zijn camera zien, welke hij voor dit werk gebruikt en zet die op de sport-
stand. In enkele seconden knipt Tillema ter demonstratie bijna twintig foto’s. Deze 
opnames kan hij zo weer verwijderen. Zij staan niet op een fotorolletje maar op 
een geheugenkaartje. Zijn camera maakt foto’s met 12,3 miljoen pixels. 
Menne vertelt dat hij steeds weer foto’s van hemzelf tegenkomt. Soms in de krant, 
op een kalender, in een tijdschrift, of ergens anders. Hij mailt zelf de foto’s naar de 
krant. Andere opnames van Tillema zijn ergens van internetsites gedownload, 
maar om die reden zijn zij dan ook op internet gezet. Er is één foto, gemaakt door 
Menne Tillema, die in het hele land is gebruikt. Op televisie, in de bladen, de kran-
ten. Het is een foto van Klaas Gast uit Loppersum, veertien dagen voordat hij 
noodlottig aan zijn eind kwam. “Ik had tegen Klaas gezegd dat ik hem op de foto 
wilde zetten voor op een internetsite van de autocross. Hij was immers één van 
die karakteristieke mensen uit de autosportwereld. Het zal op dat moment de 
meest recente afbeelding van Klaas geweest zijn, want overal zag ik mijn foto te-
rug.” 
 

Menne Tillema doet af en toe ook mee aan een wedstrijd. Zo deed hij mee aan de 
fotowedstrijd uitgeschreven door Wierde en Dijk, met onderwerp ‘struweel in het 
landschap’. Van de zestien winnende foto’s werd een set ansichtkaarten gemaakt. 
Deze set is nog steeds verkrijgbaar. Eén van deze winnende foto’s is van Tillema. 
“Fotograferen is voor mij proberen, uitzoeken, veel plaatjes schieten, selecteren 
en naar de plek teruggaan. Soms moet je wachten totdat de bladeren van de bo-
men zijn gevallen. Dan zie je in één keer veel meer van de omgeving. Dat kan net 
dat mooie plaatje opleveren. Als je wat wilt zien dan moet je op de fiets,” zegt  
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Menne Tillema. “Mijn vrouw en ik fietsen samen vele kilometers door de natuur. 
En goed kijken. Maar vooral kijken om je af te vragen: wat zijn de mooie plekken. 
Dan een volgende keer er weer naar toe. Want wie weet kan je dan net die ene 
goede foto maken.”   
                            

Eldert Ameling         
 
 

Serious Request: € 66.515 opgehaald door wandelaars 
 

Hoewel de weersomstandigheden zondagmorgen bar en boos waren, en er van 
alle kanten werd aangedrongen op het aflasten van de Ommelandse Reis, is be-
sloten de tocht door te laten gaan. De belangrijkste reden was, dat er al een aan-
tal wandelaars op weg was en die wilden wij als organisatie natuurlijk niet in de 
kou laten staan!  
 

De tocht is dus niet afgelast en dat hebben we gemerkt! Verantwoordelijke be-
stuurders (zoals commandanten van de politie, diverse burgemeesters) vonden 
het niet verantwoord en wilden graag dat wij als organisatie de tocht afzegden. 
We hebben toen wel zoveel mogelijk contactpersonen gebeld of een sms ge-
stuurd en gemeld dat vanuit bestuurlijke hoek men het onverantwoord vond om te 
gaan lopen. De meeste wandelaars waren toen echter al aan het lopen en dat 
was maar goed ook want het was een ongekend succes. 
Er is maar liefst € 66.515 opgehaald en ruim 200 wandelaars hebben de barre 
tocht ondernomen! 
 

Alle wandelaars, namens de organisatie, het Glazen Huis en het Rode Kruis be-
dankt voor deze geweldige actie! Een grote hulp in de bestrijding tegen Malaria! 

 
 

Bericht van de Commissaris van de Koningin 
 

"Zondag 20 december heeft de organisatie van de Ommelandsereis in verband 
met de winterse omstandigheden helaas moeten besluiten de tocht vanuit de 
Ommelanden naar de stad Groningen formeel te moeten annuleren. 
Toch waren op dat moment al velen op pad en hebben de eindstreep op de 
Grote Markt in Groningen gehaald. Geweldig zoals deze mensen het winter-
weer hebben getrotseerd! 
En met een geweldig resultaat. Maar liefst ruim € 66500,-- bijeen gebracht voor 
de malaria-actie van het Rode Kruis via 3FM Serious Request. 
Mede namens het Rode Kruis reuze bedankt en nogmaals chapeau voor allen 
die hieraan in het kader van de Ommelandsereis een bijdrage aan hebben ge-
leverd. 
 

Max van den Berg 
commissaris van de koningin  
 

Bibliobus tijdens de sneeuw 
Als er sneeuw ligt op de parkeerplaats aan de Singel, staat de bibliobus tijdelijk 
aan het begin van de Borgweg. 
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IJspret in Stedum 
 

Het was een kerstvakan-
tie met veel sneeuw, ijs 
en lage temperaturen. 
En ook nu houdt dit 
weertype nog even vol. 
In de pauze vermaken 
we ons in de sneeuw 
met sneeuwballen, 
prachtige sneeuwpop-
pen en gladde stukjes 
schoolplein. In de gymu-
ren gaan we niet meer 
naar de gymzaal, maar 
maken we gebruik van 
de prachtige ijsbaan in 
Stedum.  

 
Donderdag 14 januari gaan we (als u dit leest is het al weer voorbij) met de hele 
school een “Sponsor-actie op de Schaats” houden. Want we zijn nog steeds aan 
het sparen voor die prachtige techniektorens. Een uur lang rondjes schaatsen, om 
zo veel mogelijk geld bij elkaar te brengen. De kinderen zijn er enthousiast over! 
Volgende maand laten we u weten hoeveel we bij elkaar verzameld hebben! 
Foto’s van de “Sponsor-actie op de Schaats”, alle winterse activiteiten en andere 
activiteiten, zijn natuurlijk te bewonderen op onze site www.cbscrangeborg.nl  
 
Harriët Wals 
 

 

Gastouders voor de zomervakantie 
 

Europa kinderhulp zoekt gastouders die in de komende zomervakantie bereid zijn 
om 3 weken een “kwetsbaar” kind een onbezorgde vakantie te bezorgen. Het be-
treft kinderen die onder moeilijke omstandigheden opgroeien en niet de gelegen-
heid hebben te ervaren wat een vakantie is. Het zijn merendeels kinderen uit ge-
zinnen, wonend in achterstandswijken van de grote steden, met financiële en so-
ciale problemen. Uit onze jarenlange ervaring (48 jaar) weten we dat het voor de-
ze kinderen een onvergetelijke ervaring is die zij hun leven lang onthouden. 
De kinderen komen uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en Bosnië.  
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Hommes(0598) 44 64 
46. Ook kunt u kijken op www.europakinderhulp.nl   
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Uit de raad            
 

Wat heeft zich de afgelopen tijd afgespeeld? Van alles, maarweinig politie nieuws. 
Oud Nieuw, de uitreiking van de waarderingsprijs als terugblik over het afgelopen 
jaar. En deze week praten met de nieuwe inspecteur. Ik vrees dat we het in dat 
gesprek niet gemakkelijk krijgen. En als we niet gesaneerd willen worden moeten 
we nu 1,2 miljoen terugbetalen. Maar dat is voor de volgende keer. Wat was er 
wel te beleven? 
 

Oud en Nieuw 
Wat heeft de raad hiermee te maken? Vóór Kerst bespraken we de gemaakte 
kosten rond die tijd vorig jaar, en of dat niet anders kon. In Stedum kón het an-
ders. Liever een feest met subsidie dan 3 nieuwe verkeersborden. Want dat is 
ongeveer 1000 euro, en daar kun je leuke dingen mee te doen. Zitting nemend 
aan de raadstafel is het erg prettig te kunnen zeggen dat de jaarwisseling in Ste-
dum goed verlopen is. Vaak wordt er aan die tafel geklaagd over dat er zoveel 
onnodige schade is. Terecht natuurlijk, maar je kunt je energie ook steken in een 
goed initiatief. En het is prettig dat de gemeente een deel van het schadegeld 
hiervoor wil besteden. Stedum bleek overigens het dorp waar rond de jaarwisse-
ling het meeste georganiseerd werd. Ook het vuur bij de haven werd druk bezocht 
en de jeugd paste zich keurig aan door het carbidschieten rond 5 uur een poosje 
te staken. Dat is door de mensen die op de chocolademelk en/of het slokje af-
kwamen zeer gewaardeerd. In de gemeente Loppersum kun je overigens ook zo 
gewaardeerd worden dat je er een prijs voor krijgt. Maar daarvoor gelden nog eni-
ge aanvullende eisen. 
 

Waarderingsprijs 
Dit jaar was het mijn taak de waarderingsprijs uit te reiken op de Nieuwjaarsrecep-
tie van de gemeente. Deze prijs wordt uitgereikt aan een persoon of een groep die 
op sportief, maatschappelijk of cultureel gebied iets bijzonders hebben gepres-
teerd, of die Loppersum positief in het nieuws hebben gebracht. Dit is geen een-
voudige zaak. Als voorzitter van de jury moet je vele meningen bij elkaar brengen, 
en in een tijd van saneringsplannen krijgen bepaalde initiatieven ook een bijzon-
dere lading. Toch moet je met zoiets ook niet te politiek bezig zijn. Als jury vonden 
we dat juist de werkers op de achtergrond deze keer maar eens in het zonnetje 
moesten worden gezet. Dat gold voor de Historische Vereniging Loppersum (in-
middels ook in Stedum opgericht), voor de vrijwilligers van het KP Zijlbad (in Ste-
dum niet zo’n item) en Stichting Vluchtelingenwerk (waar ook in Stedum mensen 
zich met hart en ziel voor inzetten). De Historische Vereniging kreeg uiteindelijk 
de waarderingsprijs over 2009 uitgereikt, mede vanwege de inzet voor het herstel 
van de begraafplaats in Loppersum. Ook dat is een mooi voorbeeld dat in Stedum 
navolging zal krijgen. Bezwaar van het benadrukken van één initiatief is dat je als 
jury afhankelijk bent van de nominaties, en zo blijven hele goede initiatieven bui-
ten de publiciteit. Gelukkig noemde burgemeester Rodenboog specifiek Kunst-
spoor. Er is zoveel dat waardering verdient, laten we die waardering vooral in ei-
gen kring ook geven. 
 

Lies Oldenhof 
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Jehova Nissi in de winter 
 

Wat schreven wij de vorige keer over het stoere fanfarewerk, buiten? Vergeet het 
maar. Nadat we ’s avonds de kerstnachtdienst in de gereformeerde kerk hadden 
begeleid, ging de volgende ochtend om half zes bij allerlei orkestleden de tele-
foon: de kerstrondgang kan niet doorgaan. Te nat en te glad. Het regende pijpen-
stelen, urenlang. Eindelijk eens een witte kerst en dan dit… Jammer. Het spijt 
ons, dorp. Een paar dagen later stonden we er wel. Een serenade voor Sara Sla-
ger. Twee vrolijke marsjes en de felicitatiemars resulteerden in vele halfbevroren 
vingers, een stralende Klarie en een warm onthaal met koffie en gebak. 
 

Met ons Nieuwjaarsconcert op 9 januari hopen we het voor het dorp weer een 
beetje goed te hebben gemaakt. Wat is dat toch een goede gewoonte, die Nieuw-
jaarsvisite. En als altijd heel goed georganiseerd door Dorpsbelangen. Eerst sa-
men koffiedrinken, dan een kort concert en ten slotte een gezamenlijke toast op 
het nieuwe jaar en na- en bijpraten met een drankje en steeds weer nieuwe lekke-
re hapjes. Het concertrepertoire was afwisselend, met bijzondere en verrassende 
werken, maar ook die goeie ouwe Radetsky mars en een potpourri met hits van 
onder andere Jan Smit en Marco Borsato. En natuurlijk de stukken waaraan vijf 
van onze jeugdleden meededen. Knap gedaan, jongens.  
 

Nu ik dit schrijf klinken op straat olifantachtige geluiden. Het zal een van de kinde-
ren zijn van de nieuwe lichting die een instrument te leen heeft gekregen. Zij doen 
mee aan een volgend kennismakingsproject van het IVAK, dat net begonnen is op 
beide basisscholen. Welke kinderen zich straks weer bij ons gaan voegen? We 
zijn benieuwd. Eerst maar eens goed oefenen. 
 

Fenneke Colstee 
Jehova Nissi 
 

 

Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon  
 

Op 15 januari was de 6e bijeenkomst van de 20e jaargang, in 't Oude Raedthuys 
van de Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon. Ondanks het barre weer, wa-
ren er 19 mensen aanwezig, waarvan 3 uit Friesland. Eldert Ameling presenteer-
de de avond en Roelof Gort maakte foto's. 
Er traden 7 personen  op. 
 

Gronings gedicht voorgelezen vanaf zijn mobiele internet: Dirk Heerema. Gedich-
ten: Tiny Veldhuis (Gronings) Kort verhaal: F.T.Braaksma (eerste blz. Max Have-
laar van Multatuli uit 1860), John Havinga leest voor uit de Groningse verhalen 
van de oudste broer van zijn vader; het boek verscheen in 85 exemplaren. Vertel-
len: John Havinga (Gronings), Engbert de Leeuw (met harp) en Janke Sinnema. 
Zang in het Duits, Engels, Frans (opgedragen aan "Maria" Gast) en Gronings (op-
gedragen aan Donald Duck en Wammes Waggel): Kale Bas. 
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Uit de mededelingen:  
- In Kantens wordt er gebrainstormd over een huiskamer-vertelfestival in augustus 
- De Max Havelaar van Multatuli bestaat in 2010 150 jaar 
- Bij uitgeverij Passage verscheen van Nina van den Broek Spoorwandelingen; 
wandelingen vanaf alle treinstations in Groningen; 
- 27 en 28 januari is in Groningen de Poëzie Marathon; 
- 20 maart is het Internationale Verteldag 
- Oud-Stedumer Lies Determan organiseert een cursus Schrijven op bijzondere 
locaties, waarbij het vooral om het schrijfplezier gaat en niet om het resultaat 
- De Schrijversvakschool in Groningen organiseert een nieuwe cursus over schrijf-
technieken 
- Bij uitgeverij/drukkerij De Marne in Leens verscheen Het Groninger Jubileum-
boek, met 100 jubilea en met wat Stedum betreft informatie over de Vertelsalon 
en over Wim Gremmen. Het boek kan nabesteld worden, eventueel met toevoe-
ging van het eigen jubileum 
 
De volgende bijeenkomst is op vrijdag 26 maart 2010 in 't Oude Raedthuys. Ont-
vangst vanaf 20.00 uur, aanvang 20.30 uur. 
Inlichtingen: Eldert Ameling tel. 0596-551608 of F.T. Braaksma braeckx-
ma@hetnet.nl. 
 

sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp 

 

Sportdorp Stedum officieel geopend 
 

Op woensdag 6 januari is het project Sportdorp Stedum officieel geopend. Op de-
ze feestelijke dag hebben ongeveer 30 kinderen gestreden om de titel Panna 
Knock Out King. Tussendoor konden de kinderen buiten een broodje bakken bo-
ven een vuurton om deze vervolgens te vullen met een knakworst. Op deze mid-
dag liepen meerdere verklede kinderen rond die streden om de IPod Shuffle als 
prijs voor degene die het mooist verkleed was. De jury had een lastige taak omdat 
er veel mooie creaties waren. Zo waren er onder andere een ridder, indiaan, Mi-
chael Jackson en nog veel meer. Uiteindelijk is Roodkapje er vandoor gegaan met 
de hoofdprijs. 
 

In de avond hebben de inwoners van 16 jaar en ouder geblacklightvolleybald. Dit 
is een variant op normaal volleybal waarbij het spel in het donker beoefend wordt 
en alleen fluorerende objecten en kleding zichtbaar zijn. Vier teams hebben ge-
streden om de eer waarbij ieder team drie wedstrijden van vijftien minuten heeft 
gespeeld. Je moest je goed concentreren tijdens de wedstrijd omdat het inschat-
ten van de balbaan moeilijk was in het donker. De winnaar was duidelijk: het team 
Overschot heeft alle wedstrijden op deze avond gewonnen. 
 

Als stuurgroep Sportdorp Stedum, vrijwilligers van de diverse verenigingen en in-
stanties in Stedum die de lijnen uitzetten voor dit project, zijn we zeer tevreden 
over deze opening en hebben we al meerdere ideeën gevormd betreffende nieuw 
sportaanbod in Stedum. We gaan hier op korte termijn mee aan de slag. 
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StedOnice uitgesteld 
 
Wegens de lange opening onze eigen ijsbaan deze winter wordt het  dagtochtje 
naar FlevOnice uitgesteld naar volgend schaatsseizoen. 

 
 
 

“Sportdorp” Stedum introduceert Goalball 
 

Wij gaan in Stedum Goalball introduceren. Voor de meeste mensen nog onbe-
kend maar daar komt verandering in. Goalball is een sport voor mensen met een 
visuele beperking, maar waar ook de goed ziende mensen gewoon aan mee kun-
nen doen. Binnenkort wordt u uitgenodigd voor de voorlichtingsavond om nader 
kennis te maken met deze razend spannende balsport voor jong en oud. Het is 
een teamsport bij uitstek.  
 

Mathieu van Etten heeft een sportachtergrond, maar door plotselinge slechtziend-
heid is hij aan deze sport gekomen. Na zijn voetbalcarrière is dit qua spanning en 
fysiek bijna gelijkwaardig. Dus voor ons Stedum het Sportdorp een sport die uit-
dagingen biedt. In het noorden van het land nog onbekend maar in de rest van het 
land is het zeer populair. Tevens is het een paralympische sport.  
 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met: Mathieu van Etten, oele-
rink64@home.nl; Riël Dijkstra, rieldijkstra@hotmail.com 
 
Donderdagavond 4 februari om 20.00 uur vindt de presentatie plaats in het Her-
vormd centrum in Stedum. De koffie/thee en koek staat voor u klaar, dus komt al-
len en beleef wat het Goalball inhoudt.  
 
Bedankt! 
 

Wat een stortvloed aan goede wensen via kaartjes, sms’jes en telefoontjes! Dat 
heeft me heel erg geholpen in de tijd dat ik in het ziekenhuis vakantie mocht hou-
den na het verwijderen van mijn schildklier en de daarbij horende lymfeklieren in 
verband met schildklierkanker. Ook in de periode daarna kreeg ik nog vele onder-
steunende kaartjes. Het is vrijwel onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken, 
maar weet dat ik het enorm heb gewaardeerd en eigenlijk ontroerd was dat zoveel 
mensen gereageerd hebben. Wat een warm gevoel geeft dat! Uiteraard geeft het 
nog wat ongemak, maar eigenlijk gaat het best goed met me. Schildklierkanker 
klink misschien erg beladen, maar de vooruitzichten van de vorm van schildklier-
kanker die ik heb zijn goed. Ik ben gewoon aan het werk en dat gaat prima. Als de 
Stedumer in de bus valt heb ik m’n eerste nabehandeling met radioactief Jodium 
erop zitten om alle restjes die achtergebleven zijn op te ruimen. Misschien heeft u 
wel al een lichtgevend figuur in het donker zien rondspoken in de buurt van het 
Swaithoes… 
 

Hartelijke groet,  Karel Zuiderveld 
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Hengelclub “Ons Genoegen” 
 

Wie zal er nu, met al die sneeuw en ijs, nog vissen? Het zal lastig zijn om een 
plekje te vinden waar het water open is en waar ook een beetje vis zit. Ik denk dat 
het wel twintig jaar geleden is, dat een lid van onze hengelclub in de haven van 
het Stedumermaar, met een stuk ijzer aan een touw, gaten maakte in het ijs. De 
man viste regelmatig op deze manier. Toch vroor het soms zo hard, dat zich ijs 
aan zijn snoer en hengeltop vormde. Dan ging het niet meer. Er zijn veel verhalen 
uit de oude doos over visvangsten in de koude wintertijd. 
 

Zowel in de haven van Stedum, als in de Loppersumer Wijmers, werden geduren-
de de winter hele grote, zware voorns gevangen. Ook in het Eenumermaar waren 
in januari en februari de vangsten meestal best. Samen met wijlen Auko Mulder 
heb ik daar veel gevist. 
 

Met een aantal leden van onze hengelclub gingen wij in de winter ook naar de 
Woonschepenhaven, in Groningen. Daar werd veel vis aan de haak geslagen. 
Ook één van de betere visplekken in de winter, waar wij ook met de leden van on-
ze hengelclub naar toe gingen, was Zoutkamp. Echter door de jaren heen werd 
het steeds lastiger om daar nog een plekje te vinden. Veel plekken waar je goed 
kon staan, werden verboden terrein. 
 
In Loppersum, tegenover het politiebureau, werd in de winter ook altijd goed ge-
vangen. In het gebouw zit nu de veearts. Maar nog steeds is de Loppersumer 
Wijmers een goede winterplek. Eind december 2009 werden er nog veel dikke 
kolbleien (Blicca bjoerkna) aan de haak geslagen. 
 

Aan het Klokkenpad, in één van de hoogste bomen van de pastorietuin, zit de 
laatste dagen zo af en toe een aalscholver. Het is de vraag of het dier daar voor 
zijn plezier zit, of dat hij het wak heeft ontdekt. Ik weet niet of iemand hem al heeft 
zien rondzwemmen of onder water heeft zien duiken. Ook een reiger scharrelt in 
de nabijheid van het wak rond. Eén ding is duidelijk, deze beroepsvissers hebben 
het bijzonder moeilijk. Dat is erg. 
 

Op de radio, bij ‘Omrop Frieslân’, in het programma ‘Buro de Vries’, hoorde ik vo-
rige week iets vreemds. Iemand had een foto gemaakt van een roodborstje dat 
een visje aan het opeten was. Ik begreep dat het vogeltje zelf, bij gebrek aan an-
der voedsel, het visje gevangen had. Deze foto zou geplaatst worden op de site 
van ‘Omrop Frieslân’. Bij het zoeken naar deze foto op de site, wat niet lukte, 
vond ik wel een soortgelijk verslag van een ander roodborstje. Ook dit vogeltje 
was zelf het water ingedoken. Het had uit een vijver een visje gehaald. Men ver-
klaarde deze daad als volgt: het roodborstje had het afgekeken van een ijsvogel. 
Ik denk maar zo: honger maakt rauwe bonen zoet. 
 

Eldert Ameling 
voorzitter H.C. “Ons Genoegen” 
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De Steemer Agenda 
 

(Veel van de hieronder genoemde activiteiten zijn terug te vinden in deze Stedumer) 
 
 
 
25 januari     Passage, de heer Hamer en mevrouw Pieper, cardiologen, 

beiden werkzaam in UMCG 
  
27 januari   Ledenvergadering Tennisvereniging de Bosbaan 
 
16 februari  Vrouwenraad Stedum; Lezing + film over het werk van de 

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij uit Delfzijl. 
'Hervormd Centrum' om 14.30 uur 

 
22 februari   Passage, jaarvergadering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 26 februari. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 17 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@wanadoo.nl,  
Eldert Ameling en Janna Bathoorn. 
Advertenties: Wilco Witteveen: 0596 55 17 81, jvanwijk03@hetnet.nl 
 

 

 


