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Stedum, het leukste dorp van Groningen 
 

RTV Noord en Dagblad van het Noorden zijn op zoek naar “Het Leukste Dorp van 
Groningen” Stem nu op Stedum! Dit kan tot 22 juli 2011. 
www.leukstedorpvangroningen.nl  
 
 

Burendag, koppen bij elkaar 
 

Heb je zin om samen met een aantal buren op 23, 24 of 25 september iets te or-
ganiseren voor jouw straat of voor het hele dorp? Er is dit jaar weer de mogelijk-
heid om hiervoor financiering te krijgen vanuit het Oranjefonds in het kader van 
Burendag.  
 

De burendag van vorig jaar was een succes; veel belangstelling, veel  ideeën en 
met als uiteindelijk resultaat: “De DOP” bij de haven. Die binnenkort feestelijk 
wordt ingewijdt. 
 

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de 
buurt of eventueel het hele dorp. Het is een dag waarop je gezellig samen komt 
en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Douwe Egberts 
verzorgt een belangrijke basisvoorwaarde voor de ontmoeting; een goede kop 
koffie. Het Oranje Fonds biedt mensen met goede plannen een bijdrage tot € 500. 
Steek de koppen bij elkaar en verzin samen een goed idee! Zie www.burendag.nl 
waar ook veel voorbeelden staan. 
 

Als je een goed plan hebt voor het hele dorp, dan kan dorpsbelangen je hierbij 
eventueel ondersteunen. Neem dan contact op via dorpsbelangen@stedum.com. 
Ook als je een idee hebt voor je eigen straat, dan kan dorpsbelangen met je mee-
denken. 
 

Dorpsbelang Stedum 
 

 

Super8 film Güler Lacht 
 

Tijdens Kunstspoor Stedum werden de handelingen van de “Güler Lacht studio-
medewerkers” vastgelegd op Super8 film door Jan Alwin de Jong.  
Dit filmpje is nu te zien op Youtube via deze link: http://youtube/1xBVa-1CwgA 
 

Onur Kilincci en Janna Bathoorn 
De Güler Lacht Studio's 
 
 

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 de familie Van Zanten (foto: Janna Bathoorn). Dit keer praat Eldert 
Ameling met vader en zoon over het voetballen bij de vv Stedum 

http://www.leukstedorpvangroningen.nl/
http://www.burendag.nl/
mailto:dorpsbelangen@stedum.com
http://youtube/1xBVa-1CwgA
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De Heemen: bloemetjes en de beitjes en meer 
 

Binnenkort zal er op Crangeweer een bloemenpracht te zien zijn die zijn weerga 
niet kent. Als u de komende maanden het ommetje Bedumerweg-Dorpsboerderij 
de Heemen-Kleipad  maakt zult u rondom de maïs kunnen genieten van onder 
andere Welriekende Reseda, Saffloer, Meisjesogen, Klaprozen en Korenbloemen. 
Dit alles aangelegd voor een mooier en beter milieu.  
 

Niet in de laatste plaats voor het oog, want dat wil ook wat, al is het buitengebied 
nooit  saai met al zijn gewassen en vogels, toch is het vooral groen en is een 
kleurrijke bloemenpracht een welkome afwisseling. Maar vooral voor de biodiver-
siteit, voor de beestjes en de insecten dus.  Al die verschillende bloemen  zorgen 
voor een beter evenwicht tussen schadelijke en niet schadelijke insecten. Waar-
door er minder chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn.  En zo kun-
nen we het nuttige met het mooie samenvoegen tot een prachtig dorpsommetje.  
U mag zowel linksom als rechtsom de maïs, even snel over de verharde weg of 
idyllisch dwars door de velden langs graspaden en sloten. 
Van harte welkom namens het hele team van Dorpsboerderij De Heemen. 
 

Dorpsmoestuin groeit en bloeit 
In de moestuin bij boerderij De Heemen is inmid-
dels de eerste groente geoogst. Een kruiwagen vol 
radijs, prachtige kroppen sla, spinazie, snijbiet, 
pluksla, rucola en peultjes. De eerste aardbeitjes 
worden rood en de bloemenheuvel wordt kleurig.  
Mais, aardappelen, kolen, prei, uien en wortels 
mogen nog even doorgroeien.  
De moestuingroep heeft een website: 
http://moestuindeheemen.wikispaces.com/ 
De website is een wiki, dat betekent dat alle moes-
tuinleden aan de website mee kunnen schrijven. 
We houden elkaar op de hoogte van wat er ge-
oogst kan worden, wanneer we gaan wieden, en-

zovoorts. Ook delen we foto‟s en achtergrondinformatie over tuinieren. Neem ge-
rust eens een kijkje op onze wiki-website! 
Stedumer kinderen hebben de afgelopen weken vlierbloesemlimonade gemaakt, 
meegeholpen met werken in de tuin, en in het dorp sla en radijs verkocht.  De kin-
dertuintjes staan vol met allerlei groenten, kruiden en bloemen; het is de moeite 
waard om eens ene kijkje te nemen! 
De moestuingroep wil graag nog meer enthousiaste Stedumers bij de tuin betrek-
ken! Je kunt meedoen op basis van eigen talent en beschikbare tijd! Neem con-
tact op met Margreet Wiersema van boerderij de Heemen of met Owen Keijser 
van de moestuingroep! 
 

De Verbindende Muur  
Zaterdag 14 mei zijn zo‟n 40 kinderen bij boerderij De Heemen geweest voor een 
excursie en heerlijke pannenkoeken. Dat was allemaal niet zo maar… Er moest 
ook gewerkt worden!  

http://moestuindeheemen.wikispaces.com/
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De kinderen hebben prachtige tekeningen gemaakt die dienen als ontwerp voor 
de muur van de zogenaamde sleufsilo (die je vanaf de Bedumerweg heel goed 
kunt zien). Het ontwerp is inmiddels klaar en er kan geschilderd worden.  
 

Dat gaat gebeuren op zaterdag 2 juli. Wil je meedoen? Geef je dan vóór  25 juni 
op bij Miriam Geerts (Hoofdstraat 35), 551937, mimstedum@hotmail.com of Mar-
greet Wiersema (Bedumerweg 41), 55 13 57, g.m.wiersema@kpnplanet.nl.   
 

Je hoeft niet de hele dag te schilderen maar er wordt een tijdsindeling gemaakt in 
verschillende blokken. Als je dus op een bepaald tijdstip echt niet kunt, geef dat 
dan ook even door! Je ontvangt nog bericht wanneer je op de Boerderij verwacht 
wordt!  
 

Roel Huistra, Agmar van Rijn en Susanna Lemstra 
 

 

Zomeractiviteit in de haven 
 

Het organiseren van een zomeractiviteit door de GPS-organisatie is rond. De acti-
viteit zal worden gehouden aan het einde of aan het begin van het Moar, ook wel 
bekend als de haven. Wanneer? Op zaterdag 9 juli, vanaf 16:30 uur. 
 

Het is de bedoeling om vanaf een opblaasbare tobbedansbaan door middel van 
glijden en varen een parcours af te leggen naar een bel die ergens op het water 
drijft. Wie om wat voor reden dan ook niet aan varen toekomt, mag zwemmend 
naar de bel gaan. Het is niet zeker of de bel vanuit het vaartuig of vanuit het water 
bereikbaar is. Mogelijk besluit de organisatie dat er nog wat geklommen moet 
worden. De organisatie zorgt voor het vaartuig. De slogan voor die dag is: “blij dat 
ik glij”.  
 

Voor wie? 
Er kunnen 3 categorieën deelnemers meedoen: 
Lagere schooljeugd met een zwemdiploma; jeugd van 12 tot 16 jaar en 16 jaar en 
ouder. Deelnemers kunnen zich opgeven via het e-mailadres: gps-
steem2010@gmail.com De kosten voor het meedoen bedragen voor de jeugdigen 
€ 1,00 en voor 16 jaar en ouder € 2,50. 
Doe je mee met het “blij dat ik glij” dan mag je ook meedoen met een heus skip-
pyballen gevecht boven het… 
 

Tijden 
- 16:30 uur, blij dat ik glij voor de lagere schooljeugd 
- 17:15 uur, blij dat ik glij voor 12 tot 16 jaar 
- 18:00 uur, blij dat ik glij voor 16 jaar en ouder 
- Aansluitend het skippyballen gevecht   
 

Spelregels 
Het is de bedoeling om telkens twee deelnemers te laten starten boven op de 
tobbedansbaan. De tijd van het laten klingelen van de bel wordt geregistreerd. Ie-
dere deelnemer doet 2-maal mee en de snelste van de twee tijden doet mee voor 
het klassement. 
 

mailto:mimstedum@hotmail.com
mailto:gpssteem2010@gmail.com
mailto:gpssteem2010@gmail.com
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Dorpsontmoetingsplek 
Omstreeks 20:00 uur krijgt het evenement een serieus tintje. Het is de bedoeling 
dat Vereniging Dorpsbelangen dan de „Dorpsontmoetingsplek‟ in de haven offici-
eel gaat openen. Aansluitend muziek van Stedum.com met DJ Bert en DJ Mark. 
 

Catering en voorzieningen 
Tussentijds naar huis gaan om te eten is niet nodig. Tegen betaling kan de cate-
ring iedereen van een hapje en een drankje voorzien. Mochten er deelnemers zijn 
die onverhoopt nat worden, een provisorische kleedruimte is aanwezig. Het ad-
vies is in ieder geval, doe badkleding aan of neem droge kleren mee. 
Om 22:30 uur stopt de muziek en sluit de catering. Einde zomeractiviteit. 
 

De GPS-organisatie is alweer aan het brainstormen over een nieuwe GPS-tocht 
medio november 2012. De GPS-organisatie: Jan Afman, Georg Dekkinga, Martin 
Ypey, Fokko Smit, Jan Krottje en Jan-Jurjen Timmer. 
 

Jan-Jurjen Timmer 
 

 

Zomerconcert met Jan Werkman én Luuk Tuinstra  
 

We hebben een tijdje niet van ons laten horen. Dat wil zeggen, niet op deze plek, 
maar wel letterlijk; want we hebben de laatste tijd veel muziek gemaakt in het 
dorp. Zo deden we samen met de koren in een volle hervormde kerk mee aan het 
Voorjaarsconcert, gaven we een concertje op het jubileumfeest van de gerefor-
meerde kerk en speelden we een aantal keren op straat.  
 

In de prachtige Nicolaaskerk in Appingedam was in mei een informeel concours 
georganiseerd voor orkesten uit de regio. Hoewel het in zo‟n grote, galmende kerk 
best lastig is om je muziek helder te houden, kregen we een erg goed juryrapport 
- onder andere over Het Ministerie van Fanfare - waar we natuurlijk blij mee wa-
ren.  
„Het Ministerie‟ is een leuk en toegankelijk stuk, dat we ook u graag nog eens wil-
len laten horen. En wel tijdens ons gratis Zomerconcert op zaterdag 16 juli. Als 
afsluiting van het seizoen hebben we iets nieuws bedacht: We hebben fanfareor-
kest De Bazuin uit Uithuizen uitgenodigd om die dag met ons te komen repeteren 
en eten. ‟s Avonds geven we dan gezamenlijk een concert in „onze concertzaal‟ 
de gereformeerde kerk.  
 

Met het Uithuizense orkest hebben we een bijzondere band. Verschillende van 
onze muzikanten zijn namelijk ook lid van De Bazuin en bovendien wordt het ge-
leid door Luuk Tuinstra, onze voormalige dirigent. Behalve een weerzien met hem 
biedt het concert echt een aantrekkelijk en gevarieerd programma: van Klezmer 
tot De Beauty and the Beast en van Margam Abbey tot De Zee. Kortom, een be-
zoek waard voor álle Stedumers. Als u nooit eerder bij een concertje van ons ge-
weest bent, is dit een mooie gelegenheid. Aanvang: 19.45 uur. Toegang; gratis. 
Kijk ook eens op www.cmvjehovanissi.nl 
 

Fenneke Colstee 
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Uit de raad 
 

Bijna zomerreces, maar we worden bestookt met allerhande bijeenkomsten. Zoals 
over de jaarrekening, het saneringsplan, een bijeenkomst over toerisme, de 
Volkskredietbank, het werkvoorzieningsschap Fivelingo, over voorzieningen. Niet 
alles is te volgen, dus bij dezen een kleine selectie van wat ik tegengekomen ben. 
Op 11 juli hebben we de laatste raadsvergadering, en dan is het 12 september 
weer commissie. Niet alles is vóór de zomervakantie afgerond.  
 

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is blijven liggen denken we als raad, maar 
waarschijnlijk wordt het door het bestuur van het openbaar onderwijs, Marenland, 
wel verder ontwikkeld. Of we hier als gemeente grip op de ontwikkelingen hebben, 
is nog maar de vraag. In de andere dorpen zijn werkgroepen druk bezig uit te 
zoeken wat de ouders en het dorp nu eigenlijk willen. Dat kan natuurlijk strijdig zijn 
met andere dorpen. De wethouder heeft toegezegd dit proces in hand te nemen 
en het niet alleen aan de schoolbesturen over te laten. Deze centraal werkende 
besturen staan op flinke afstand van wat er in een dorp gebeurt, dus moeten ou-
ders wel zelf voor hun school opkomen. Of dat betekent dat er rekening met ze 
wordt gehouden is de vraag. Ouders en bestuur verkeren in heel verschillende 
werelden, en je mag hopen dat die twee elkaar ontmoeten. Westeremden heeft 
zich aardig op de kaart gezet. In korte tijd zijn we met paarse posters overspoeld, 
en elke keer als ik die zie kan ik met niet voorstellen dat je daar omheen kunt. De 
raad bepleit dat er een principiële keuze wordt gemaakt, voor of tegen een kleine 
dorpsschool. Dat zou natuurlijk ook moeten, maar terwijl de wolven huilen (of de 
honden blaffen) trekt de karavaan wel verder.   
 

Fivelingo 
Een tweede belangrijke openbare bijeenkomst was in Appingedam, in het mooie 
nieuwe gebouw van Fivelingo. Een heel aparte onderneming, bedoeld voor men-
sen die niet in een gewone baan kunnen werken. Dit zijn de gesubsidieerde ar-
beidsplaatsen, waarvan er in Appingedam zo‟n  450 zijn. Er staan nog 180 men-
sen op de wachtlijst, dus er is wel vraag. Het zijn veel bedrijfjes in een bedrijf, en 
dat is een dure manier van werken. Ook indrukwekkend, want Fivelingo sprokkelt 
zelf zijn opdrachtgevers bij elkaar en bij het aannemen van werk moet zwaar wor-
den onderhandeld, hebben we geleerd. “Normale” bedrijven besteden hun werk 
graag uit, maar dan wel met het idee dat het daar bijna voor niets gedaan kan 
worden. Dat is natuurlijk niet zo. Met het teruglopen van subsidie en teruglopende 
economie wordt het heel moeilijk om Fivelingo‟s gesubsidieerde werk door te la-
ten gaan. Dat zal ook niet zo gauw kunnen gebeuren, omdat de gemeenten hier-
voor verantwoordelijk zijn. Hier staat ons nog een zware klus te wachten. Mensen 
met een vlekje worden zeker in deze tijd nergens aangenomen, en daarmee doet 
Fivelingo belangrijk werk. Het valt niet te hopen dat de gemeente straks voor de 
tekorten op gaat draaien, maar daar ziet het landelijk wel naar uit. Dat zou na het 
overwinnen van de huidige Artikel 12 situatie wel bijzonder jammer zijn. Ik zie hier 
nog niet hoe we dat kunnen tegenhouden.  Mensen die er nu zitten, zitten goed, 
voor de wachtlijst is het letterlijk en figuurlijk nog maar afwachten. 
 

Lies Oldenhof 
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 Familie van Zanten, voetballen bij v v Stedum 
 

Het is juni 2011, halfzeven 's avonds. 
Grote grauwe wolken trekken over het 
dorp. Het regent en af en toe schiet er 
een grillige flits door de lucht. In de 
huiskamers in Stedum gaan al vroeg 
de lampen aan. Dan om zeven uur een 
geweldige donderslag. Was dat in het 
weiland achter de woningen aan de 
Lopsterweg? 
 

Als ik tegen achten aanbel bij de fami-
lie Van Zanten, die aan diezelfde Lop-
sterweg wonen, is het droog. En inder-
daad die harde slag hebben zij daar 
wel degelijk gehoord. "Misschien in die 
bosjes, daar bij die bomen?" 
In de fijn gemeubileerde huiskamer 
branden gezellige schemerlampen. 
Aan de muur hangt kunst. Onder meer 
twee ingelijste tekeningen. Op de ene 

tekening zie je de woning aan de Stationsweg. In dit huis hebben Wim en Ineke 
met hun drie kinderen gewoond voordat zij deze boerderij aan de Lopsterweg be-
trokken. Op de andere tekening staat boerderij 'Niehof', de boerderij waar zij ko-
mende maand alweer twee jaar wonen. 
In de kamer zitten Wim, zijn vrouw Ineke, zoon Wolter en de jongste dochter Else-
Mariet (11 jaar). Later op de avond komt ook dochter Evelien (16 jaar) erbij zitten. 
 

"Ik heb de verjaardagskalender meegenomen," zeg ik, "dan kunnen wij die er nog 
even bijnemen." Ik haal de kalender uit de tas. Het is de verjaardagskalender van 
v v Stedum, die in 1994 ter ere van het 60 jarige jubileum van de voetbalclub, is 
gemaakt en verschenen. Op de foto bij de maand maart zie je een aantal voetbal-
lers uit die tijd. Voor één van deze voetballers staat een kindje van ongeveer twee 
jaar oud. Wie deze foto goed bestudeert herkent Wim van Zanten met... Wolter. 
Zou Wim toen al geweten hebben, dat in zijn zoon een verdienstelijke voetballer 
stak? 
 

"Ik ben nu 18 jaar," vertelt Wolter van Zanten terwijl hij de foto bekijkt, "ja, ik was 
toen twee jaar. Dat klopt. Ik ben geboren in 1992." 
Nadat Wolter vanaf zijn 16e jaar regelmatig met het eerste meespeelde, speelt hij 
dit seizoen definitief in het eerste elftal. "Een vaste waarde," zegt zijn vader Wim. 
Zelf speelde Wim van Zanten (1962) maar liefst 21 òf 22 seizoenen in het eerste 
elftal van v v Stedum. Hierna ging hij naar het tweede. "Ik voetbal nog steeds," 
vertelt Wim, "ik speel nog in het derde. Maar door mijn werk mis ik meestal de 
eerste tien wedstrijden van de competitie." Van Zanten is transportondernemer en 
zit gedurende die eerste voetbalwedstrijden in de bietencampagne. Er wordt dan 
met suikerbieten gereden. Ik stel weer een vraag over voetballen. "Hoe zou je jul-
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lie kwaliteit kunnen omschrijven?" Wim antwoordt: "Ze zeggen dat ik en Wolter 
voetballers zijn met inzicht. Zeg maar sluwe voetballers." Een bekende voetballer 
uit Wim zijn begintijd is de Stedumer Pieter Berend Slager. "Maar, met Jan de 
Jonge heb ik het langst gespeeld," vertelt Wim en vervolgt, "wij zijn een paar keer 
kampioen geweest, maar zijn ook een paar maal gedegradeerd. Ook in het twee-
de elftal zijn wij een keer kampioen geweest." Dat kampioenschap herinnert Wol-
ter zich nog wel, evenals zijn moeder Ineke van Zanten-Timmer (1966). Ineke: 
"Het was op Hemelvaartsdag. Er werd gespeeld tegen Lycurgus uit Groningen." 
Onvergetelijk is de periode waarin Wim samen met Menco Swieringa in het Mc 
Donald's Regioteam speelde onder leiding van organisator-coach Kees Mulder uit 
Stedum. Over dit Mc Donald's Regioteam zo dadelijk meer. 
 

"Heeft Wim nog functies bij v v Stedum?" Ja, die heeft hij. "Ik zit in het bestuur als 
bestuurslid. Verder ben ik verantwoordelijk voor het materiaal." Een voorbeeld van 
dat materiaal? "Doelen, ballen, voetbalkleding zoals broeken, shirts." 
Ook Wolter heeft een functie bij de v v Stedum. Hij traint de F-jes. Wie de jeugd 
traint, traint de toekomst van de club. Voor het behoud van een club is de aanwas 
van jeugd heel belangrijk. 
"Ik neem altijd mijn petje af voor al die vrijwilligers bij de voetbalclub. Het is haast 
een beetje een bedrijf," zegt Ineke terecht. 
Wat lang niet iedereen weet, is dat de vader van Wim, de in 2010 overleden heer 
Wob van Zanten, ook een beste voetballer is geweest. "Mijn vader was van 1928. 
Hij zat ook in het bestuur van v v Stedum. Dat was in de tijd van Albert Balkema 
en Jobk Laning." 
Wij drinken naar keuze koffie of thee. Ineke presenteert een lekkere plak koek. 
Dat brengt het onderwerp op Tiemen van Dijken, die hier elke vrijdag tussen de 
middag thee komt drinken. Vrijdags bezoekt Tiemen met zijn rijdende winkel zijn 
Stedumer klanten en houdt een korte pauze bij zijn familie. Tiemen is getrouwd 
met Betty van Zanten, de zus van Wim. Daarna praten wij over het uitzicht in deze 
kamer. Zelfs op deze grauwe zomeravond is het uitzicht geweldig. Oude bomen 
en schapen in het weiland. Ooit vertelde Wob van Zanten mij eens in de keuken 
van de boerderij 'Niehof', dat hij op klaarlichte dag, in datzelfde weiland, een don-
kere vos had zien lopen. Ook een andere bewoner aan de Lopsterweg had deze 
vos door het weiland zien gaan. "Wat een donkere vos hadden zij tegen elkaar 
gezegd." Vader Wob en moeder Griet van Zanten-Koopman hebben ook in boer-
derij 'Niehof' gewoond. Toen Wim met zijn gezin hier kwam wonen, verhuisden 
zijn ouders naar de woning aan de Stationsweg. Woningruil dus. 
 

Binnen de Groninger cultuur heeft boerderij 'Niehof' een grote betekenis. Immers 
hier woonde en werkte de Groninger schrijfster Sien Jensema (1896-1994). Zij 
was ere-burgeres van Stedum. In 1952 (bron: Rijksuniversiteit Groningen) ontving 
mevrouw Jensema de Culturele prijs van de Provincie Groningen. Later woonde 
zij in Garderen. In 1994 is Sien Jensema op zeer hoge leeftijd in Garderen overle-
den. "Ik ben erg geïnteresseerd in die periode dat Sien Jensema hier woonde en 
hier tentoonstellingen organiseerde. Zij kende veel Groninger schrijvers en kun-
stenaars," vertelt Ineke van Zanten. Ineke zegt dat zij van plan is, om zich wat in 
deze tijd te verdiepen. Zij wil graag weten wat er allemaal gebeurde en welke 
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mensen hier allemaal bij Sien Jensema kwamen. "Dat komt natuurlijk omdat je in 
deze boerderij nog altijd de sfeer voelt uit die jaren. Dan wil je er ook meer van 
weten." 
 

Wat gaat Wolter doen in de toekomst? Wil hij ook vrachtwagenchauffeur worden 
en het transportbedrijf in? "Ik wacht op een datum om af te kunnen rijden. Daarna 
ga ik verder met de vervolgrijbewijzen." Verder helpt hij zijn vader mee. Naast het 
trainen van de voetballertjes werkt Wolter parttime bij Albert Heijn, in Loppersum. 
Ook volgt Wolter nog studie. 
Aan het einde gekomen van dit stukje stel ik u voor dat wij teruggaan in de tijd. 
Hoe zat dat ook alweer met het Mc Donald's Regioteam? 
Om daar een antwoord op te krijgen ben ik naar Kees Mulder gegaan. Maar liefst 
tien jaar was Kees organisator-coach van dit legendarische team. Hij stelde een 
elftal samen van voetballers uit de regio waarmee tegen professionele clubs werd 
gespeeld. Buitengewoon sympathiek krijg ik van de familie Mulder het archief mee 
te leen naar huis. Het betreft drie plakboeken vol met gouden informatie. Al gauw 
kom ik Wim van Zanten tegen. Zo speelde hij, 25 jaar oud, op 16 juli 1978 in het 
Mc Donald's Regioteam tegen KV Mechelen. De locatie was toen het sportpark 
Middelstum. In dat KV Mechelen speelde ook Erwin Koeman! 
Ook zien wij Wim op een groepsfoto staan van het Mc Donald's Regioteam dat in 
Stedum tegen AEK Athene speelde, op 23 juli 1987. AEK Athene, een topclub uit 
de Griekse Ere-divisie. In het programmaboekje een voorwoord van S. R. Melle-
ma, de burgemeester van de toenmalige Gemeente Stedum. In een krantenknip-
sel van vermoedelijk de Noorderkrant lees ik dat er toen 800 toeschouwers waren 
in het Stedumer stadion! 
Kees Mulder: "Ik haalde alleen spelers op bij de voetbalclubs hier uit de omge-
ving, van de 4e klasse C van het zaterdagvoetbal. Het was een mooie tijd!" In 
1996 stopte Kees Mulder met het Mc Donald's Regioteam. Het team schitterde 
tien jaar lang met steeds een wisselende bezetting van het elftal. Eén van deze 
voetballers was Wim van Zanten. 
 

Eldert Ameling 
 

 

Resultaat collecte Epilepsiefonds 
 

De collecte voor het Nationale Epilepsiefonds heeft 358.37 euro opgebracht. Heel 
veel dank aan de gevers en de collectanten. 
Binnenkort wordt er landelijk een sportieve actie gehouden waar extra geld wordt 
ingezameld om meer onderzoek naar Epilepsie en de gevolgen hier van te kun-
nen doen. Die actie krijgt de titel; “In de tegenaanval”. 
Tineke Bruggeman 
Collecteorganisator Stedum 
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Nieuwe bewoners 
 

In deze rubriek 
worden nieu-
we bewoners 
aan het dorp 
voorgesteld. 
Deze keer is 
André de 
Graaf. Hij 
woont aan 
Vlaspad 10. 
 

Sinds wan-
neer woon je 
in Stedum? 
Sinds eind 
september 
2006 
 

 
 

 

Waar ben je geboren?  
Ik ben op Texel geboren. 
 

Wat doe je voor de kost? 
Ik ben leraar bij Noorderpoort in Appingedam en Veendam. 
 

Wat is je favoriete bezigheid?   
Ik speel gitaren, piano en orgel en ik zing graag. 
 

Wat is je favoriete vakantiebestemming? 
Italië. 
 

Wat neem je mee naar een onbewoond eiland?  
Mijn gitaar en muziek. 
 

Wat is de reden dat je in Stedum bent  komen wonen?  
Ik kreeg in Stedum een huis aangeboden. 
 

Ben je ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe?  
Weinig. 
 

Wat zou je doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint?   
Ik zou muziekinstrumenten aanschaffen. 
 

Wat is je/jullie antwoord op vraag van de vorige nieuwe bewoners: Wat vin-
den de inwoners belangrijk voor de toekomst? 
Meer vertier in het dorp. 
 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoners stellen? 
Welke ideeën hebben de inwoners voor meer vertier? 
 

Afie Nienhuis 
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Begraafplaatsvrijwilligers 
 

Hoe vaak denk je niet; “eigenlijk moet ik niet alleen mopperen maar moet ik iets 
doen”, hoe vaak heb ik dat zelf ook niet gedacht. 
Al bijna een jaar geleden heeft Pip de Vries-Slager uit Bedum, deze gedachte in 
daad omgezet door actief bezig te gaan met het opknappen van de begraafplaats, 
mede omdat er familieleden liggen begraven en het trieste en soms ietwat onver-
zorgde aanblik haar stoorde. 
Ik heb het zelf ook vaak gedacht, maar meestal kom je niet verder dan de familie-
graven onderhoud. 
 

En nu zijn we al weer een poosje bezig; en het begint er al heel mooi uit te zien, 
maar mankracht is er nooit genoeg. 
We hebben voor een poosje terug een goed team opgestart, met de geweldige 
samenwerking van mensen van de vereniging Historisch Stedum”, de begrafenis-
vereniging, gemeente en Landschapsbeheer. 
7 mei waren we met ongeveer 10 mensen begonnen en is ons uitgelegd wat de 
bedoeling is, graven herstellen, de hekken om monumentale graven ontroesten 
en verven, stenen schoonmaken en de belettering verven, kantjes afsteken, nieu-
we schelpen op de paden, onderhoud groen en nadenken over nieuwe beplan-
ting…enz. 
 

Ik ben er mee begonnen en het is zeer dankbaar, en hoe raar het ook klinkt, mooi 
werk. In de natuur, het werkt bijna meditatief, je krijgt soms prachtige gesprekken, 
of je bent lekker geconcentreerd bezig en zit met je eigen gedachten, er ontstaan 
nieuwe ideeën.  
Het voelt goed om iets weer netjes te maken en een plek te creëren waar het fijn 
is om te komen, want er zijn veel mensen die hier familie hebben begraven, maar 
ook als dat niet zo is, moet het toch mogelijk zijn om met elkaar weer iets moois te 
maken van de begraafplaats. 
 

Misschien komt het om persoonlijke redenen of omdat ik een Stedumse ben, 
maar ik voel mij erg betrokken bij deze plek, en wil u/jou vragen om mee te hel-
pen. We hebben metselaars nodig en tuinmensen, schilders en kruiers, schuur-
ders en denkers. Er is altijd iemand van ons op zaterdagmorgen aanwezig of 
woensdagmorgen, maar als het op een doordeweekse dag, morgen of middag 
beter uit komt, dan kan dat ook. 
 

En vergeet niet, het moet altijd eerst minder worden voordat het beter wordt, maar 
om te zien dat er al veel is gebeurd stimuleert om verder te gaan. Bel mij gerust 
eens op voor meer informatie: (0596) 55 19 09  
“En wel moppert, kin ook wel wat doun ja”. 
 

Tineke Bruggeman 
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Nieuws van de speelweek sportief speldorp 2011 
 

Inmiddels is een aantal mensen bezig de speelweek te organiseren en het pro-
gramma vind je t.z.t. op stedum.com. De speelweek ligt vast op maandag 29 au-
gustus t/m donderdag 1 september. Met het inschrijfformulier in deze Stedumer 
kun je zowel deelnemend kind als meewerkende ouder opgeven! 
 

Het programma in grote lijnen 
Op maandag starten we natuurlijk met het bouwen en verfraaien van de hutten. 
De dinsdag staat in het teken van vlaggen ontwerpen en een spannend spel in de 
middag. Volgens traditie werken we op de woensdag aan een theaterstuk dat aan 
het eind van de middag wordt opgevoerd. Na deze voorstelling gaan de kinderen 
niet naar huis, maar blijven ze een nacht kamperen! De donderdagochtend begint 
met een lekker ontbijt en wordt tot eind van de ochtend ingevuld met voorberei-
ding van een presentatie en sport en spel. In de middag zijn de kinderen vrij en de 
dag eindigen we met pannenkoek eten met als prachtig sluitstuk het grote vuur.  
 

Helpende handen 
Voor de hele week hebben Corry Verduijn, Ria Zijlema en Gea Kruidhof een be-
langrijke taak op zich genomen, namelijk de catering. Erg belangrijk voor het op 
de been houden van alle kinderen en vrijwilligers! Voor de audio-ondersteuning 
mogen we een beroep doen op Luit en Ronald van stedum.com. En voor het ma-
ken van speelweekopnames heeft Kees Vriezema zich opgegeven. 
 

Hoe moet je je opgeven?  
Vul het juiste formulier in (kind-deelnemer of vrijwilliger-deelnemer), knip ze uit en 
doe ze vóór 15 juli in de bus bij: Corry Verduijn, Weersterweg 1, tel 552111. Let 
op: kind-deelnemers worden alleen geaccepteerd als ouders zich ook voor mini-
maal een dag opgeven. Die eis komt misschien onvriendelijk over, maar is nood-
zakelijk voor het verantwoord kunnen organiseren van zo‟n week. We willen alle-
maal dat ons kind goed begeleid wordt. Als er omstandigheden zijn waarom je 
niet aan deze eis kunt voldoen kun je contact met ons opnemen. Bij het inplannen 
van vrijwilligers houden we rekening met ieders talenten en beschikbaarheid. Be-
trokken zijn in zo‟n week blijkt erg leuk te zijn! Je kunt op het deelnameformulier 
voor vrijwilligers aangeven wanneer je beschikbaar bent. Kinderen uit andere dor-
pen zijn welkom als ze hier op school zitten. Over het toelaten van logees beslist 
de leiding. 
Uiterlijk op 15 juli moet het geld zijn overgemaakt op bankrekening 3063 11 275 
(Rabobank Noord Groningen) t.n.v. Ver. Dorpsbelangen inzake speelweek onder 
vermelding van het aantal kinderen. Kosten voor de speelweek: Eerste kind: 
12,50 euro, tweede kind 10 euro, derde en volgende kinderen: 7,50 euro.  
 

EHBO 
We doen een oproep aan EHBO-ers om zich op te geven. Graag zien we dat er 
dagelijks twee EHBO-ers aanwezig zijn. Meld je aan bij Corry Verduijn (552111). 
 

Spaar materiaal 
We hebben nog van alles nodig: gekleurd papier, tijdschriften, crêpepapier en kar-
ton, babyvoedingblikken, lucifersdoosjes, blikjes, spijkers, grote lappen plastic fo-
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lie, kartonnen verpakkingsmateriaal, kurken, kralen en wol en heel veel stofjes. 
Voor inlichtingen kun je ‟s avonds bellen met Johan Brokken (tel. 551452), Corry 
Verduijn (552111) of Ineke van Zanten (tel 551662).  
 

Vergadering 
Op donderdag 4 augustus komen we weer bij elkaar, nu met alle vrijwilligers (die 
niet op vakantie zijn). Het zou leuk zijn als de dagcoördinatoren dan hun 
activiteiten zouden toelichten. We vergaderen op 4 augustus om 20.00 uur in de 
schuur van Van Zanten. 

OPGAVE DEELNEMENDE KINDEREN SPEELWEEK STEDUM 2011 

(Inleveren bij Corry Verduijn, Weersterweg 1, vóór 15 juli 2011) 
 
Naam  ________________________ 
 
Straat  ________________________ 
 
Plaats   ________________________ 
 
Telefoon   ________________________ 
 
E-mail  ________________________ 
 
Onderstaande kinderen doen mee: 
 
Naam :     Mijn kind zit nu (dit schooljaar 2010/2011) in 
groep 
 
________________________________ Groep   __________  
 
________________________________ Groep   __________  
 
________________________________ Groep   __________ 
 
________________________________ Groep   __________ 
 
 
Bijzonderheden waarmee rekening moet worden gehouden: 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
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STEDUM 2011 

Inleveren bij Corry Verduijn, Weersterweg 1, vóór 15 juli 2011. 
 
Naam :   ________________________   

Adres:    ________________________  

Tel.:    ________________________ 

E-mail:   ________________________ 
 
Kruis aan wat je wilt doen: 
0 maandag timmeren (9.00 – 15.30 uur) 
0 dinsdag (9.00 – 15.30 uur) 
0 woensdag overdag  (9.00 – 18.00 uur) 
0 woensdag avond en nacht (20.00 uur tot ontbijt volgende ochtend) 
0 donderdag ochtend- en avond (8.00 – 12.00 uur en 18.00 – 20.00 uur) 
 
Wanneer je naast één van de bovengenoemde taken nog extra taken wilt doen 
kun je één van de onderstaande taken aanvinken. Let op: dit zijn slechts extra ta-
ken. Van de vrijwilliger verwachten we in ieder geval deelname aan één van de 
bovenstaande taken. 
 
Extra taken: 
0 vrijdagavond materiaal van de peuterspeelzaalzolder halen 
0 zaterdag materiaal van peuterspeelzaalzolder naar het veld brengen 
0 hutten afbreken op donderdagmiddag en spullen retour peuterspeelzaalzolder 
(13.00 tot 18.00 uur) 
0 vrijdag overdag opruimen en eindschoonmaak 
0 Als groepsleiding voor (1, 2, 3, 4) …dagen en aangeven welke dagen… 
 

 

Open Dagen in de Boekwerkplaats 
 

In september heeft u weer de mogelijkheid om De Boekwerkplaats van binnen te 
komen bekijken. Op 3 & 4 en 10 & 11 september zijn namelijk onze Open Dagen. 
U bent dan van 12.00 tot 17.00 uur van harte welkom aan de Hoofdstraat 45 om 
het werk van cursisten te bekijken. Natuurlijk is Wim Gremmen zelf aanwezig om 
uitleg te geven over de diverse bindwijzen. U kunt ook eens van dichtbij bekijken 
hoe een doos gemaakt wordt of een aktemap. Kortom, alle reden om even langs 
te komen! 
En als het weer het toelaat, staan op zaterdag 3 september weer volop mooie gro-
te vliegers in de lucht. 
 

Wim Gremmen & Susanna Lemstra 
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Workshop Papier Scheppen in de Boekwerkplaats 
 

Heeft u ooit wel eens papier gemaakt en u verwonderd over de prachtige vezel-
structuur van handgeschept papier? Bent u ook benieuwd hoe het mogelijk is met 
plantaardige vezels te werken direct van de plant of  bijvoorbeeld van groentes? 
 

Jacob Christian Shäffer heeft in de 18e eeuw veel geëxperimenteerd met  het ma-
ken van papierpulp. Zo is hij naarstig op zoek gegaan in de plantenwereld naar 
andere grondproducten voor de papierpulp. Hij gebruikte daarvoor onder ander  
planten, groentes en mossen. Geïnspireerd op zijn werk ben ook ik gaan experi-
menteren, hetgeen prachtige resultaten oplevert zoals transparante velletjes kiem 
papier of aspergepapier, zuiver decoratief. Daarnaast zijn allerlei combinaties mo-
gelijk met papierpulp waarop ook gedrukt of geschreven kan worden. 
 

Op 27 en 28 Augustus geeft Barbara Bovenberg een workshop papier maken van 
plantaardige vezels in De Boekwerkplaats in Stedum. Barbara Bovenberg is 
werkzaam als restaurator van boeken en papier en maakt kunstwerken  onder-
meer van  papier en perkament. www.barbarabovenberg.nl  
Heeft u interesse? Neem dan contact op met Wim Gremmen (55 15 88 of via  
info@boekwerkplaats.nl). 
 

sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp   

 

Slotdag v.v. Stedum groot succes 
 

De v.v. Stedum heeft afgelopen zaterdag, de 18e juni, het voetbalseizoen 
2010/2011 afgesloten met een voetbalspelletjesdag voor de jongere jeugd en een 
7 tegen 7 toernooi voor de oudere jeugd en de senioren. Ondanks enkele buien 
was iedereen na afloop zeer tevreden over de slotdag. 
 

Om 10.00 uur in de ochtend werd de slotdag geopend met een voetbalspelletjes-
circuit voor alle jeugdleden en andere kinderen uit het dorp. Met een deelname 
van ruim 50 kinderen werd het een zeer gezellige en geslaagde ochtend.  
Het middagprogramma werd volledig ingenomen door een 7 tegen 7 toernooi. 
Maar liefst 12 teams (!)  en ongeveer 100 voetballers en voetbalsters namen het 
in twee poules van zes tegen elkaar op.  
 

In de prestatiepoule ging na een spannende strijd tussen Friends United, be-
staande uit vele 1e elftalspelers zoals Robert Freese, Hergen Balkema en Tont 
Duchenne, en Akzo Nobel, bestaande uit de jongere eerste elftalspelers van nu, 
het laatstgenoemde team met de hoofdprijs aan de haal. 
 

In de recreatieve poule ging de strijd tussen Oet Steem, bestaande uit een ver-
zameling fietsers, en Fc Steem, grotendeels geformeerd uit de voetbalfamilie Dijk. 
De „wielrenners‟ bleken uiteindelijk over de langste adem te beschikken en gingen 
er met de hoofdprijs vandoor.  
 

Arend Koenes 
Secretaris v.v. Stedum 

http://www.barbarabovenberg.nl/
mailto:info@boekwerkplaats.nl
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“Oet Steem” en de Tecklenburg Rundfahrt 
 

Zaterdagmorgen 
om half zes ver-
trokken er 3 auto‟s 
met daarop 11 ra-
cefietsen richting 
Duitsland. Nog niet 
naar Stedum, maar 
deze keer naar 
Tecklenburg, achter 
Enschedé, om daar 
alvast wat heuvel-
training op te doen. 
Het volgende doel 
is over 3 weken, 
Limburgs Mooiste, 

met een aantal niet eenvoudig te nemen hellingen en bovendien een forse afstand 
(tot 250 km).  
Tien heren en een dame is een mooi deelnemersaantal aan deze pittige tocht in 
Tecklenburg, voor de Stemer fietsclub in oprichting. Alle elf hebben de ronde uit-
gereden, met de afstand naar keuze, 100, 130 of 160 km. Niet iedereen deed dat 
fietsende, want bij de steile hellingen moest er soms noodgedwongen worden af-
gestapt, vanwege de steilheid en de zware benen. Als de helling te steil wordt en 
je de voeten niet op tijd lostrekt, val je om, wat een fietster overkwam op de hel-
ling van 25%. Enige filevorming voor de “muur” zou hier schuldig aan zijn. Dit 
voorval verliep gelukkig zonder schade, en de tocht werd dan ook succesvol met 
een Duits bier(tje) en cola 
voor de chauffeurs be-
klonken. Dit fietsen is wel 
heel anders dan thuis. 
Met tegenwind een goede 
kopfietser zijn is geen ga-
rantie voor gemakkelijk 
omhoog fietsen en omge-
keerd. 
Overigens hebben ook 7 
Stemer fietsers aan de 
Noorderrondrit meege-
daan, waarvan 2 met het 
shirt van Fietsploug Gar-
relsweer om de schou-
ders, als leden van de 
Runploug Garrelsweer.  
 
Lies Oldenhof 
“Oet Steem”  
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Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Langzamer zeker komt (voor veel mensen) de vakantie in zicht. Veel jongeren 
sluiten dan een jaar van hard studeren af en hebben even tijd om wat voor zich-
zelf te doen. Mensen die anders geen tijd hebben om te vissen zoeken nu hun 
hengels weer op. Nylon dat "gaar" is en daardoor snel breekt, moet vervangen 
worden. Roestige haakjes worden van het snoer geknipt en vervangen door een 
al of niet glimmende nieuwe haak. Rubberen ringetjes, toprubbertjes en stukjes 
ventielslang bij de dobbers, zijn dikwijls uitgedroogd. Zij worden weggegooid en 
vervangen.  
 

Als de hengel weer in orde is, adviseer ik u ook om te controleren of u een geldige 
vispas heeft. Elk jaar slingeren controleurs zwartvissers op de bon! Sommige 
mensen worden zwaar bekeurd wanneer zij zich niet aan de regels houden en 
meerdere overtredingen begaan. 
 

Sommige vissen zijn zo zeldzaam dat zij beschermd moeten worden. Bij voor-
beeld de aal, of paling... Ik vond op internet maar liefst twaalf beschermde vis-
soorten waaronder de populaire meerval. Vangt u een beschermde vis, dan moet 
u die vis altijd in hetzelfde water terugzetten. Ondermaatse vis, ook altijd in het-
zelfde water terugzetten! Voor aal/paling geldt een meeneemverbod! Ook is het 
verboden om gericht op paling te vissen, ook als u die niet mee zou willen ne-
men... Er zijn verboden aassoorten en heel veel andere regels. Om te weten wat 
die regels zijn, adviseer ik u om uw papieren na te lezen, of om op het internet te 
kijken. 
Is dan alles in orde, dan kan er gevist worden. Afval, zoals lege blikjes, verpakkin-
gen van versnaperingen en bij voorbeeld lokvoer, moet u meenemen naar een 
vuilnisbak. Laat geen rommel slingeren. 
Dit jaar hebben twee leden van onze hengelclub, de heren Tj. Burgstra en M. Til-
lema hier overal de walkanten opgeruimd. U heeft het eerder kunnen lezen in de-
ze rubriek. Houd de walkanten schoon. Uw achtergelaten rommel is een ergernis 
voor een ander. 
Vissen in de vakantie is leuk, maar houdt u aan de regels! 
 

Eldert Ameling 
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen"   
 

 

Adreswijziging  
 

Het is niet gebruikelijk om een adreswijziging in de Stedumer te zetten. Maar hier 
gaat het om iemand die iedere werkdag door weer en wind voor iedereen in het 
dorp in touw is. Hij kent ook veel mensen in het dorp. Zij willen wel weten waar hij 
gebleven is. Daarom maken we voor één keer een uitzondering. Postbode Henk 
Pentinga is verhuisd naar de Sjuxumerweg 6, 9919 JK Loppersum 
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 
 
24, 25 juni Vlinders ien ‟t lief; voorstelling van toneelvereniging ONA 
 
25 juni  Uiterste datum opgave meedoen met verven muurschildering  

op 2 juli 
 
9 juli    Zomeractiviteiten in de haven 

14 juli   Deadline opgave deelnemende kinderen speelweek Stedum  

 
16 juli  Zomerconcert Jehova Nissi en De Bazuin, o.l.v. Jan Werkman 

en Luuk Tuinstra, in de gereformeerde kerk, Bedumerweg. Aan-
vang 19.45 uur. Toegang: gratis. 

 
22 juli  Deadline stemmen “Leukste dorp van Groningen” 
 

4 augustus  Bijeenkomst vrijwilligers speelweek 

 

29 aug. -1 sep. Speelweek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2 september. Kopij inleveren 
bij de redactie voor vrijdag 26 augustus. 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 
 

 

mailto:destedumer@wanadoo.nl

