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Stedum-Stedum uitgewisseld 
 
„Gutenmorgen. Gut geschlafen?” „Ja, sehr!” Dat was geen normale Duitse be-
leefdheid, maar echt gemeend. Wat bleek? Het is bij ons veel rustiger dan in het 
Duitse Stedum, waar vlak langs het dorp een drukke weg loopt. Toch goed om 
weer eens door andermans ogen naar je eigen dorp te kijken. Zo bleek eigenlijk 
het hele uitwisselingsweekend hoeveel Stedum nog altijd te bieden heeft, zoals: 
de muziekvereniging, de sporthal, de traditie van het wagens versieren, de jeu-de-
boules en de schietverenigingen, de scoutingclub, het voetbal – het eerste won 
die zaterdagmiddag maar liefst met 9-0 – een eigen dj, een dansgroep, een mid-
deleeuwse kerk… de Duitse gasten hebben het allemaal gezien en ervaren én erg 
gewaardeerd. Ze hebben ons overladen met bedankjes en complimenten. Die 
kunnen de mensen die hun steentje hebben bijgedragen in hun zak steken. En 
dat waren er velen, van hen die de flyers rondbrachten tot en met de opruimers.  

 
Heel speciaal – zonder iemand tekort te willen doen – was wel de inbreng van 
Lies Oldenhof, Tonnie Slager en Tineke Bruggeman. Zo heeft Lies voor, maar 
vooral achter de schermen, bergen werk verzet en honderden dingen geregeld en 
in de gaten gehouden. Ook de manier waarop Tonnie op zijn ‘no nonsense’ ma-
nier met zijn ploeg zo’n 90 mensen een driegangen-menu en een lunch voorscho-
telde, was bijzonder. De smaak van zijn andijviestamppot ligt me nog steeds op 
de tong. Even karakteristiek was de presentatie door Tineke van de feestavond op 
zaterdag. In goed Duits, met hier en daar een woordje Gronings, bracht zij vrolijk 
en steeds contact zoekend met de zaal de stemming er goed in. 
 
 

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 de familie Roest (foto: Janna Bathoorn). Hij is predikant van de Her-
vormde Gemeente in Stedum en hier op 7 juli vorig jaar gekomen. Eldert Ameling praat met 
hem over zijn geloof en het werk in Stedum. 
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Even iets recht zetten: het Duitse Ste-
dum telt maar liefst 500 inwoners en 
dus niet de eerder geschatte 200 of 
300. Dit vertelde de Ortsburgemeister 
van Hohen-Hameln, waar Stedum on-
der valt, in zijn humoristische speech. 
Daarvoor was er al een hartelijk woord 
van welkom gesproken door zijn colle-
ga burgemeester Rodenboog, die met 
zijn vrouw een groot deel van de avond 
bijwoonde. Desgevraagd en voor de 
vuist weg hield ook eregast en oud-

burgemeester Mellema nog een flitsende speech in prachtig Duits. De rest van de 
avond was gewijd aan zang en dans. Het werd een mooi feest, waarbij aangete-
kend mag worden dat de demonstraties van de Paso doble en de Latin solo van 
de Stedumse gelegenheidsdansgroep ons nog wel wat langer had mogen duren. 
 
De meiboom, ten slotte, symbool van deze uitwisseling, heeft zijn functie vervuld. 
Op het moment dat de prachtig met linten versierde vruchtbaarheidsboom door de 
scoutinggroep rechtop werd getrokken, brak er een flinke regenbui los. De eerste 
regen sinds weken op de droge akkers en gelukkig de enige tijdens het hele 
weekend. Toeval? In ieder geval bracht de boom een begin van nieuwe contacten 
en nieuw leven in de oude. Tijdens het afscheid bij de haven waar de gasten wer-
den uitgezwaaid, viel er zelfs hier en daar een traantje. We zijn alvast van harte 
uitgenodigd voor een tegenbezoek in september 2012.  
 
Fenneke Colstee 
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Terugblik op de Avondwandelvierdaagse 2010 
 
Als er in Groningen 
verhoudingsgewijs 
net zoveel lopers 
zouden zijn als in 
Stedum dan moe-
ten er 34 duizend 
Groningers de 
wandelvierdaagse 
lopen. Vorig jaar 
waren er in Gronin-
gen tweeduizend 
deelnemers. Van 
de 1000 Stedumers 
deden er dit jaar 
bijna 200 mee. Het 
was dan ook druk 

op de wegen en paden in en om Stedum. Een onbedoeld gevolg van de drukte 
was dat de koffiepost van de 5 km enige lopers moest teleurstellen, waarvoor on-
ze excuses. Wat wil je, als bijna twintig procent van het dorp meewandelt, en dan 
zijn de deelnemende honden nog niet meegerekend. Het hondje van Georg als 
scoutingmascotte, de blindengeleidehond van Mathieu (die was als blindengelei-
dehond gewoon aan het werk) en ook de hond van de familie Noorbergen die met 
Kimberley 5 km wandelde.  
 
We kunnen als dorp trots zijn op zo’n evenement en de activiteitencommissie or-
ganiseert de wandelvierdaagse dan ook graag volgend jaar weer. We willen wel 
iets doen aan enkele ergernissen, het tegen bloemen en planten schoppen on-
derweg, het land van anderen betreden en het niet letten op medeweggebruikers. 
Het plezier van een aantal begeleiders was er wel wat minder om en er moest ook 
een beroep op de EHBO van het Rode Kruis worden gedaan. Eén deelnemer 
kwam ten val omdat een wielren-
ner hem niet meer kon ontwijken. 
Gelukkig kon deze deelnemer de 
volgende avond weer meedoen. 
We hebben naar aanleiding van 
de verschillende reacties van be-
geleiders, Rode Kruis en vrijwilli-
gers besloten volgend jaar enige 
basisregels voor deelname te stel-
len. Het zal dan gaan om gedrag 
op de weg, in de groep en het 
omgaan met eigendom van ande-
ren. We willen graag dat het een 
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leuk en verantwoord evenement blijft. 
We zullen deze regels tijdig bekendma-
ken, zodat iedereen weet wat er van de 
lopers wordt verwacht. Dan blijft het ge-
zellig, 
en voert ergernis niet de boventoon. 
Laat ons ook gerust weten wat u reëel 
vindt. 
 

Ieder jaar is er ook wel iets te doen over 
de prijs. Begeleiders betalen ook, ook al 
hoeven ze geen medaille. Er worden 

ook kosten gemaakt voor het Rode Kruis, Jehova Nissi, het kopieerwerk, de me-
dailles en de verzorging van deelnemers en vrijwilligers. Om dat laatste staat Ste-
dum goed bekend, en ook daar zullen we volgend jaar weer ons best voor doen. 
 

We willen graag alle vrijwilligers bij deze heel hartelijk danken, de koffie- en limo-
nade ploeg, alle inschrijvers, de ver-
keersregelaars, het Rode Kruis en na-
tuurlijk de familie Noorbergen voor de 
gastvrijheid als uitvalsbasis. 
 
We zien jullie volgend jaar graag 
weer! 
 
Georg Dekkinga, Karen Hemmen, 
Lies Oldenhof, Martin Zijlema 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 

 
(Foto’s: Wim Zijlema) 

 

Dorpenzeskamp 
 
Op 10 juli vindt er de gemeentelijke dorpenzeskamp plaats, deze keer in  
Westeremden. De dorpsvereniging bestaat 50 jaar, en dit is een van de festivitei-
ten waar Orando zich voor inzet. De zeskamp is voortgekomen uit het jaarlijkse 
dorpenoverleg en is altijd erg gezellig. Er worden allerhande leuke spelen gedaan, 
waarbij telkens 3 dames en 3 heren per dorp voor de eer strijden. Vanuit de orga-
nisatie in Westeremden is gevraagd of Stedum ook mee wil doen. Tot nu toe 
schitterde Stedum door afwezigheid. Er wordt naast het team (met bij voorkeur 
ook een vrouwelijke en een mannelijke reserve) ook een coach gezocht. Natuurlijk 
willen we graag wel een beetje goed voor de dag komen, maar het gaat ook om 
het plezier. Het zou leuk zijn als het ook in leeftijd een gemengd team is. Aanmel-
den bij lies.oldenhof @perivert.nl. Westeremden verwacht ons! 
 
Lies Oldenhof  (06 - 204 26914) 
 



 6

Dorpsgenoten, 
 

Onze hartelijke dank voor de geweldige inzet van alle Steemers! De straten waren 
5 mei auto-vrij daardoor was het mogelijk om met de wagens door alle straten te 
rijden. Geweldig! 
 

De activiteiten van de Oranjevereniging zijn dit jaar gestart op 30 april. Koningin-
nedag met de traditionele aubade in samenwerking met ons aller Muziekvereni-
ging Jehova Nissi. Onze voorzitter Kees Vriezema feliciteerde ons erelid oud-
burgemeester Mellema met zijn 90e verjaardag. Er was een bloemetje voor Kees 
Eisema die een dag ervoor een lintje kreeg opgespeld door Burgemeester Ro-
denboog. 
 

Na het zingen van oud Hollandse liedjes werd er natuurlijk een toast uitgebracht 
op de Koningin. Van de koffie met oranjekoek(Wat bijna niet aan te slepen was) 
genoten veel jonge en oudere inwoners met een gezellig onderonsje. Er komen 
ieder jaar meer mensen komen naar de Aubade. Heel gezellig. 
 
Na de aubade begon de vossenjacht voor de kinderen. Inwoners van Stedum die 
allemaal bijzonder gekleed waren werden gezocht door de deelnemers aan de 
vossenjacht. Eénmaal gevonden gaven de vossen na een ludieke opdracht een 
letter prijs die samen de naam Amalia vormden. Al met al een geslaagde activiteit! 
 

Om 20.00 uur begon het Oranjeconcert. Na eerst het Wilhelmus  en daarna het 
Duitse volkslied hebben gespeeld ( de scouting liet banen in de kleuren van de 
vlaggen naar beneden rollen ) gaf Jehova Nissi een spetterend concert. Prachtige 
muzikale stukken die erg in de smaak vielen bij het aanwezige publiek. 
 

4 mei  Dodenherdenking 
Ongeveer  150 personen namen deel aan de herdenkingsbijeenkomst. 
Het Thema was  Vrijheid-Wereldwijd. Na de toespraak door onze voorzitter Kees 
Vriezema las Tineke Bruggeman een gedicht . Namens de Gemeente Loppersum 
las Lies Oldenhof  een overdenking voor. Het orgel in de kerk werd bespeeld door 
de heer B. Wimmenhove. 
 

Na de Kranslegging en twee minuten stilte werd er weer een groot bloemstuk van 
witte rozen gemaakt die in de kerk waren uitgedeeld door de Oranjevereniging. 
 

Woensdag 5 mei Bevrijdingsdag en Optocht 
Grote schrik! ‘s Morgens vroeg kletterde de regen  tegen het raam, maar het 
klaarde op en een zonovergoten dag was het resultaat. Deelnemers, inwoners en 
bezoekers genoten van een schitterende optocht met maar liefst 14 wagens . 
 

De Lellensterweg met Hengelsport - Bedumerweg met Bobslee - Oud CJV met 
Derde helft - Adr.Clantstraat-Kaakstraat met Aprés Ski - de Weemweg /Klokkepad 
met Olymp.Spelen - de Hoofdstraat met Basketbal  – Lopsterweg met Muizenval  
– Stationsweg met Formule I - de Weersterweg met Boerengolf - de Crangeborg 
met Tour de Mengelmoer-Borgweg met Roeien en Familie Hovenga-Huisman met 
Sport. 
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De jury bestond deze dag uit: mevrouw Ina Rodenboog,  mevrouw Liesbeth van 
Didenhoven  en de heer Jaap Nienhuis. Ze hadden een zeer moeilijke taak. De 
uitslag was als volgt: Grote wagens: 1e Bedumerweg; 2e Stationsweg;  3e Weem-
weg. Kleine wagens: 1e De Crangeborg; 2e  Familie Hovenga-Huisman. 
 

De optocht vertrok vanaf de Borglanden een uitstekende plaats voor de wagens. 
Vooraan reed routeman Anjo Hofman op de fiets met  jacquet en hoge hoed.  
Schitterend! 
Daarna de wagen van de Oranjevereniging met daarop het muzikale duo De-
gringos. Gezellige meeswingende 
muziek. In totaal 14 wagens,  mu-
ziekvereniging Jehova Nissi zat 
op een trailer van J. van Leeuwen 
volledig in sporttenues. 
 

De wagens maakten een stop bij 
het Hervormd Centrum waar een 
ieder koffie of drinken kon krijgen, 
en de kinderen op de wagens een 
zakje chips om daarna via het 
kleipad te rijden naar de stationsweg waar de prijzen werden opgehangen. Er 
volgde natuurlijk een ereronde door het dorp en via de Lellensterweg naar de 
boerderij van Bijen waar Jan de Patatman stond met allerlei lekkere snacks. Hier 
vond ook de prijsuitreiking plaats. Tot acht uur kon men hier eten en wat drinken. 
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Alle mensen ontvingen een vaantje ter herinnering aan de optocht 2010, degene 
die nog geen vaantje heeft ontvangen kunnen het ophalen bij Kees Vriezema, 
Sien Jensemahörn 8. 
 

De Oranjevereniging bedankt 
alle sponsoren –vrijwilligers –
verkeerregelaars en deelne-
mers want voor hun inzet en 
bijdrage hebben wij een on-
vergetelijke schitterende op-
tocht in Stedum gehad.  
 

Kees Vriezema - Peter Jans - 
Coby Nienhuis - Jeannette 
de Leeuw –  
Syta Timmer 
De Oranjevereniging 

 
 

Opbrengst collecte hartstichting en oproep 
 

De hartstichtingscollecte werd dit jaar gehouden van 12 april t/m 17 april 2010. De 
opbrengst was een mooi bedrag nl. € 589,65. Gevers en geefsters hartelijk dank 
voor uw bijdrage. Vrijwillige collectanten hebben dit bedrag gezamenlijk bij elkaar 
gebracht, nogmaals hartelijk dank voor jullie tijd, zonder jullie inzet was deze col-
lecte niet mogelijk. 
 

Verder doet de hartstichting nog een beroep op u. Wanneer u een mobieltje hebt 
dat u nooit meer gebruikt, zou u deze niet weg willen gooien maar inleveren bij de 
Hartstichting? Het toestel wordt op milieuvriendelijke wijze gerecycled. Van de 
opbrengst gaat 50% naar de Hartstichting!  Wanneer u uw mobieltje kwijt wilt kunt 
u deze inleveren bij Ida Rijskamp, Lopsterweg 11. Ik zal dan zorgen dat het op het 
juiste adres komt. Alvast hartelijk dank.  
 
Ida Rijskamp 
Namens de Hartstichting 

 
 

Bedankt 
 

Wij willen iedereen bedanken voor de vele telefoontjes, kaarten, bloemen en e-
mails die wij hebben ontvangen tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis. Het is 
fijn om te ervaren dat er zoveel mensen met ons meeleven. Op dit moment gaat 
het naar omstandigheden erg goed. 
5 Mei heb ik de derde dotter behandeling ondergaan zodat ik binnenkort met de 
therapie kan beginnen. Wij zijn ontzettend blij en dankbaar dat het nu alweer zo 
goed mag gaan. 
 
Ook namens Cobi en de kinderen, Gerard Kruidhof. 
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Stichting Historie Stedum 

 
De afgelopen maan-
den heeft u wellicht 
niet veel gehoord van 
de Stichting Historie 
Stedum. Dat betekent 
niet dat we hebben 
stilgezeten, integen-
deel ! 
Het bestuur is druk 
bezig geweest met het 
opstarten van de 
stichting. Zo kunt u 
denken aan het wer-
ven van startkapitaal, 
maar ook zijn we bij 
diverse historische 
verenigingen in de 

omgeving (Bedum, Garrelsweer) op bezoek gegaan om te kijken hoe daar projec-
ten zijn opgezet en men met historisch materiaal omgaat. Ons uitgangspunt is dat 
je opstarten maar een keer doet en het daarom beter goed kunt doen. 
We zijn ook blij verrast door de grote belangstelling die vanuit het dorp komt. Zo 
hebben we de beschikking gekregen over oude ansichten en foto's om te digitali-
seren, oude krantenknipsels en zelfs het complete archief van de Handelsvereni-
ging. Zaken waar we erg blij mee zijn, maar die ook veel tijd kosten in catalogise-
ren etc. Naar Bedums model willen we dat ook graag samen doen met (oudere) 
Dorpsgenoten die vaak nog goed weten wie er op foto’s staan of die nog weten 
waar de verhalen in de krant over gaan. Richting het einde van het jaar, willen we 
dan ook graag met regelmaat mensen kunnen ontvangen om samen aan het ma-
teriaal te werken. We zijn dan ook in vergevorderd overleg met de gemeente Lop-
persum om daarvoor een geschikte plek in Stedum te vinden. 
 

Ook zijn diverse dorpsgenoten initiatieven aan het opzetten die als project onder 
de Stichting Historie Stedum zullen gaan lopen. Om een idee te geven wat er bin-
nenkort gaat lopen een kort overzicht: 
 

Pip Slager heeft een initiatief ontplooid om de Begraafplaats in Stedum met vrijwil-
ligers weer in goede staat terug te brengen. Dit zal voor de zomer van start gaan. 
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij pipslager@hotmail.com  
 

Deze zomer zal ook het project Tijdcapsule Stedum gaan lopen. Dit is een initia-
tief van Rob de Bruin en Herbert Boon om alle Stedumers in hun eigen huis te 
vereeuwigen. Het idee is dat we daarmee een prachtig tijdsbeeld 2010 van Ste-
dum kunnen vastleggen. Voor de zomer zult u van hen meer informatie hierover 
ontvangen. 
 

Lees verder pagina 15 >> 

Molen de Zilvermeeuw uit winter 1910 (fotograaf onbekend) 
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Na de zomer gaat er een project ' Het Verhaal van Stedum' lopen. Dit is een initia-
tief van Susanne Lemstra, Lorette Verment en Agmar van Rijn 
(agmarvanrijn@hotmail.com ). In dit project willen ze verhalen van oude Stedu-
mers vastleggen en bewaren voor het nageslacht.  

 
Oude Foto’s, Dia's en Ansichten van Stedum zullen deze zomer beschikbaar ko-
men via een nieuwe website. Ondertussen zijn er al ca 600 foto's in hoge kwaliteit 
gedigitaliseerd.  Bijvoorbeeld prachtige dia's van de sneeuwwinter 1979 en dia's 
van de 5 mei optocht 1980 uit het archief van Jan Timmer en wijlen R.J. Huisman. 
Na de zomer zullen we ongetwijfeld een beroep gaan doen op vrijwilligers om het 
materiaal dat nu beschikbaar komt te archiveren en catalogiseren. Hopelijk doen 
we dat dan vanuit onze eigen Historische Kamer ! 
 
Wij zullen er de komende maanden vaker op terugkomen, maar denkt u nog eens 
goed na of u geen foto's, voorwerpen of verhalen hebt over Stedum die voor ons 
interessant kunnen zijn. Misschien vindt u ze niet bijzonder, maar een ander wel! 
Foto's en documenten kunnen na het inscannen op hoge kwaliteit natuurlijk weer 
terug. Als ideeën heeft, aarzel dan niet om contact te zoeken met een van de ons. 
 
(Jan Timmer 551395; Kees Vriezema 551366; Gerard Kruidhof 551075; 
Klaas Pilon 551824) 
 

Jan-jaap Aue  j.aue@lighthunter.com 
Namens Stichting Historie Stedum   

Foto sneeuwwinter 1979, heeft op de omslag van het Sneeuwwinterboek gestaan. uit het 
archief van wijlen J.R. Huisman 
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Meer bewegen voor Ouderen Stedum 
 

 
 

22 dames onder leiding van Mevrouw Jans Hoeksema-Oskamp in het sportgebouw 
aan de Bedumerweg. 
 

 

Op Goud Geluk 
 

Nog een paar nachtjes en dan zitten we midden in het feestgedruis. Wij (de Com-
missie) zijn er helemaal klaar voor. We hopen jullie ook. We zijn met de weekkaar-
ten aan de deur geweest, als we jullie niet thuis hebben getroffen, dan kunnen jullie 
ze nog bij de firma Kruidhof halen aan de Lelllensterweg.  
 

Natuurlijk zijn jullie al weer druk aan het oefenen voor de playback/soundmixshow, 
maar misschien ben je nog vergeten je op te geven. Doe dat nog snel. Vergeet niet 
je cd in te leveren aan de Borglanden 1 of 6. 
 

We hopen jullie te mogen begroeten in de feesttent van 5 t/m 12 juni en natuurlijk al 
bij de crazy race. Voor meest recentelijk nieuws hou onze website in de gaten 
www.feestweekstedum.nl 
 

Brenda Tillema 
Stichting Op Goud Geluk 
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De familie Roest 
 

Wanneer men in de consistoriekamer 
van de Hervormde Kerk in Stedum een 
kijkje neemt, ziet men achttien portret-
ten van dominees aan de muur han-
gen. Aan de onderkant op elke lijst 
staat de naam van de predikant. Al de-
ze dominees hebben in Stedum ge-
woond en waren verbonden aan de 
Hervormde Gemeente. Elk portret is 
ongeveer 20 bij 26 centimeter groot. 
Op de drie oudste beeltenissen zien wij 
de dominees elk weergegeven in zwart 
profiel, in silhouet. De oudste van deze 
drie afbeeldsels is die van W. D. van 
Halsema, predikant te Stedum van 
1815 tot 1846. De overige beeltenissen 
zijn allen foto’s. Het laatste portret in 
deze rij is van Jacob Albert v.d. Berg, 
de vorige dominee. 
Maar ook achter de preekstoel, daar 

waar het koor is, hangen twee grote houten borden met alle namen van de predi-
kanten. Het oudste jaartal wat erop geschilderd staat is 1598. 
 
Dominee J. A. v.d. Berg kwam als kandidaat van Dorkwerd in 2002 en vertrok 
naar Groningen in 2009, waarna hij opgevolgd werd door predikant Gerben Jo-
hannes Roest, als kandidaat gekomen van Utrecht en in Stedum bevestigd op 28 
juni 2009. Waarna dominee Roest op 7 juli 2009 met zijn gezin in Stedum kwam 
wonen. 
 
Wanneer ik donderdag 29 april, één dag voor Koninginnedag, het bruggetje over 
loop naar de pastorie, alwaar ik een afspraak heb met de familie Roest, is het 
prachtig zonnig weer. Op mijn horloge is het bijna twee uur. De deur van de pas-
torie staat al een stukje open. Ik groet de dominee, zijn vrouw en dochtertje Maria 
en zie dat mevrouw Roest de baby bij zich heeft. De jongste telg heet Livia Han-
nah Dorothée Roest en is dit jaar in Stedum op 1 maart geboren. 
Wij gaan aan de tafel zitten in de kamer tegenover de keuken. Het is hier ruim en 
helder. Het zachte licht valt door meerdere ramen naar binnen. 
Aan het dochtertje Maria, die mij nog niet eerder heeft gezien, vraag ik hoeveel 
jaar zij is. Nadat ik een poosje in de kamer ben, geeft zij daar via haar pappa ant-
woord op. Ik vertel dominee Roest dat het opgevallen is dat er een aantal keren 
tijdens de diensten door de predikant gebeden is voor zwangere vrouwen. Dan 
vertelt Gerben Roest dat een vrouwelijk gemeentelid hemzelf op dat idee had ge-
bracht: bidden voor aanstaande moeders. “Ik doe mijn best in de gebeden het hé-
le leven van ons mensen voor God te brengen,” aldus de dominee. 
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Terwijl het beide gangbare woorden zijn, vraag ik de dominee wat hij het beste 
woord vindt. Dominee of predikant? “Het woord ‘dominee’,” vertelt de heer Roest, 
“komt uit het Latijn en betekent ‘heer’”. Hijzelf vindt ‘predikant’ eigenlijk het beste 
woord. “’Predikant’, dat ook uit het Latijn komt, betekent ‘hij die verkondigt’. Als je 
het nog wat duidelijker vertaalt is het: ‘hij die openlijk bekendmaakt’. Dát is nu mijn 
werk: openlijk bekendmaken wie God is. Dat Hij van mensen houdt en hoe je dat 
kunt weten en ervaren.” 
 “De kerk bloeit,” vervolgt de heer Roest, “er zijn nu meer jonge mensen. Je kunt 
nooit precies plannen hoe het met de kerk moet. Maar vijftien jaar geleden had 
men vermoedelijk niet gedacht dat het zich zo zou ontwikkelen. Mijn hoop is, dat 
in de komende jaren nog meer jonge mensen gaan ontdekken, dat de kerk rele-
vant is voor hun leven.” 
 
Ter informatie: De Hervormde Gemeente in Stedum heeft een eigen kerkblad. Het 
blad draagt de titel: ‘In en om de kerk’ en is bestemd voor de Hervormde Ge-
meente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post. Het kerkblad staat altijd boordevol 
informatie en verschijnt elke maand. Er staan heel wat rubrieken in. In de rubriek 
‘Gemeente nieuws’ staan bij voorbeeld de jarigen van de maand, van zeventig 
jaar en ouder. In de rubriek ‘geboren’ stond in het nummer van maart het nieuws 
van de geboorte van Livia, het jongste kindje Roest. U heeft toen vast allemaal 
wel de vlag voor de pastorie met de naam ‘Livia’ zien hangen. Deze prachtige 
vlag was gemaakt door één van de zusters van mevrouw Corine Roest. 
 
Omdat niet iedereen weet wat een predikant allemaal doet, vraag ik hem of hij dat 
vertellen wil. Ondertussen krijgen wij hele lekkere koffie met opgeklopte melk. 
Zachtjes fluistert Maria wat in haar pappa’s oor. De heer Roest, die ik Gerben 
mag noemen, vertelt dat Maria hem gevraagd heeft te zeggen dat zij drie jaar oud 
is. In het gesprek dat volgt stelt ook mevrouw Roest voor dat ik haar bij haar voor-
naam noem. Zij vinden het beiden niet nodig om aangesproken te worden met 
mijnheer en mevrouw. Maar, zij laten het wel aan de mensen zelf over. 
“De preken,” vertelt de predikant, “zijn natuurlijk erg belangrijk. Ik ben daar de hele 
week mee bezig. Het is een heel proces: de woorden uit de bijbel moeten dóór 
mijn hoofd en hart heen naar de mensen toe.” 
Ook het huisbezoek behoort tot zijn werkzaamheden. “Ik probeer nu met iedereen 
kennis te maken. Ik heb een ledenlijst. Het is hier de gewoonte dat de predikant 
elk jaar de mensen van zeventig jaar en ouder, zo rond hun verjaardag, opzoekt. 
Dan wordt een gesprek gevoerd en gebeden.” En ook het geven van catechisatie 
behoort tot het werk van de dominee. “Dat zijn meerdere groepen,” vertelt Gerben 
Roest, “en dat verschilt per jaar. Het zijn lessen over de inhoud van het geloof. 
Die lessen geef ik hier bij ons aan huis. De bedoeling is dat jongeren leren om nu 
in deze wereld christen te zijn. Verder wordt er veel met elkaar gesproken, gezon-
gen en gebeden. Ik vind het belangrijk dat het meer is dan ‘een lesje’. Ik streef er 
naar dat wij met elkaar iets beleven van het geloof.”  
Je merkt dat de predikant praat vanuit zijn hart. Hij heeft daarbij een mooie duide-
lijke stem. Wat opvalt is de betrokkenheid van zijn vrouw wanneer de dominee 
over het geloof spreekt. Gerben en Corine kennen elkaar van de theologiestudie, 
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die zij alle twee in Utrecht hebben gevolgd. Corine vertelt dat de Protestantse 
Theologische Universiteit naar Groningen en Amsterdam komt. Generaties lang 
werden dominees opgeleid in Utrecht en daarnaast ook wel in Leiden, Amsterdam 
en Kampen. 
 
Een dominee heeft heel wat bezigheden. Hij is lid van de kerkenraad. “Er wordt 
besproken wat voor koers wij varen en hoe wij praktische zaken uitvoeren.” Gaan 
wij nog wat dieper op de materie in, dan zegt Gerben Roest: “Een dominee heeft 
iets van een bestuurder. En je bent ook een soort priester die tussen God en de 
mens bemiddelt. En je hebt een profetische rol. Een profeet is in de Bijbel iemand 
die het Woord van God doorgeeft. Dat Woord slaat altijd op het concrete leven 
waarin de mensen verkeren. Het is trouwens de bedoeling dat alle christenen iets 
priesterlijks en profetisch hebben. Maar bij mij is het ook mijn werk geworden.” Zo 
in gesprek over de vele taken van de predikant komen steeds meer dingen naar 
boven. Zo schrijft hij bijvoorbeeld ook voor het kerkblad. 
 
Bij veel begrafenissen leidt een dominee de dienst, waarna hij met de rouwstoet 
mee naar het kerkhof gaat. Voor de begrafenis bezoekt de dominee de naaste 
familie van de overledene. Ook dat behoort tot de heer Roest zijn taken. Naast het 
burgerlijk huwelijk kennen wij ook de kerkelijke inzegening daarvan, die door de 
predikant in de kerk voltrokken wordt. “Bruiloften heb ik hier nog niet meege-
maakt,” zegt Gerben Roest. “Verder heb ik binnen mijn werk contacten met ande-
re predikanten. Ik ga naar conferenties en er is bijscholing. En als je een goede 
dominee wilt zijn, moet je ook veel studeren. Theologie betekent letterlijk ‘spreken 
over God’, en God is de Bedenker van álles, daarom gaat theologie ook echt over 
het hele leven. Ik ben zelf, naast specifiek theologische boeken, in het bijzonder 
geïnteresseerd in geschiedenis, filosofie en literatuur.”  
 
Ook een dominee leest literatuur om meerdere redenen. Bijvoorbeeld om het le-
vensgevoel van onze cultuur en tijd te peilen. “Maar ook om er gewoon van te ge-
nieten, van het geschenk van taal en verhaal! Over het genieten zou ik trouwens 
nog wel een bredere uitspraak willen doen: als christen kun je echt bewust genie-
ten van het leven. Want je weet dat de wereld geschapen is en dat de wereld een 
geschénk is, en geen toeval.” 
Op dit moment geeft de predikant ook een Alpha-cursus. Dat betekent dat je sa-
men met elkaar eet en na het eten een inleiding hoort over een belangrijk stuk uit 
het Christelijk geloof. Zoals: hoe lees je de Bijbel; wie is Jezus Christus; en waar-
om is hij gestorven. 
“Waarom Jezus relevant is in ons leven? Jezus is de sleutel tot ons leven. Als je 
hem ontdekt hebt, dan kom je nooit meer van hem los. Je blijft dingen bij Jezus 
ontdekken. Jezus is God die een mens geworden is, een mens precies zoals wij. 
Een God die dat doet vind je verder nergens,” zegt de predikant Gerben Roest, 
“dit laatste daar sta ik voor!” 
 
Eldert Ameling  
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Jehova Nissi blaast uit 
 

Het Koninginnedagconcert, ’s avonds in de sporthal, was een groot succes. Dor-
pelingen die erheen ‘moesten’ om hun Duitse gasten te begeleiden, willen in de 
toekomst geen concert meer missen. De show werd gestolen door gastsoliste Ali-
ne Schipper. Te zien en te horen hoe gevoelig en virtuoos deze tengere jonge 
vrouw haar eufonium (tenortuba), toch een robuust instrument, bespeelde, was 
een belevenis. (Aline studeert nog aan het conservatorium en is de vriendin van 
onze dirigent Jan Werkman, die vorig jaar afstudeerde.) Maar onze uitsmijter, de 
Deep Purple medley, oogstte ook veel enthousiasme. Mocht u dit alles gemist 
hebben, u bent na de zomer van harte welkom op een volgend concert.  
 

En toch, helemáál gemist kunt u ons haast niet hebben. Zo vaak hebben we de 
afgelopen weken in de buitenlucht gespeeld. Vond u dat we vals speelden? Dat 
hoort zo! Het lijkt een beetje raar, maar een fanfareorkest dat buiten optreedt, 
stemt niet van tevoren. Dat heeft namelijk geen zin, omdat de instrumenten door 
kou of warmte voortdurend hoger of lager worden. En dat terwijl we voor een con-
cert of repetitie juist alle tijd en aandacht besteden aan het nauwkeurig afstem-
men van de instrumenten op elkaar. Net zo lang tot het orkest mooi zuiver klinkt. 
Zo niet buiten, dus. Daar ontbreekt zelfs de dirigent. Slagwerkers als onze gewel-
dige Inge Berends en, bij gelegenheid, haar oom Tonnie Slager, slepen ons er 
dan doorheen. Ook lastig is soms de wind - als die het wint van de wasknijpers - 
het gebruik van het ‘harpje’ op je instrument - dat eigenlijk nooit op de goede af-
stand staat – en het feit dat de buitenmuziek nooit gerepeteerd wordt. Een door-
gewinterde fanfaremuzikant heeft hier overigens allemaal geen last van. Die mar-
cheert er zelfs nog bij. Maar van het marcheren komt het de laatste tijd bijna niet 
meer, vanwege allerlei omstandigheden. Zelfs niet bij het inhalen van de Avond-
vierdaagse, dit jaar. De oplossing om alleen te spelen bij de aankomstplek en niet 
meer bij het café lijkt echter in goede aarde te vallen. Hoe dan ook hopen we dat, 
wanneer onze klanken door Stedum schallen, men vooral denkt: “Wat leuk en bij-
zonder dat dit nog kan in zo’n dorp!” 
 

Voor de vakantie hebben we nog één spannend optreden, in het conservatorium 
in Groningen, en dan gaan we richting zomer. Na de zomer gaan we hard oefe-
nen voor het concours waar we in november aan meedoen. Eerst straks maar 
eens lekker uitblazen! 
 

Fenneke Colstee 
Jehova Nissi 
 

 

Feest boerderij De Diek’n 
 

Boerderij De Diek’n in Zeerijp bestaat 10 jaar en daarom is het feest op zaterdag 
29 mei vanaf 11 uur.  Iedereen is van harte welkom. De entree is gratis. Kijk voor 
meer informatie en het programma op www.dediekn.nl.  
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Uit de raad 
 

Op dit moment komt er heel veel uit de raad in de krant. Wat zal ik er nog aan 
toevoegen? Eigenlijk is het gênant om steeds op deze manier in de krant te staan. 
Onze nabuurgemeenten en de provincie nemen ons al minder serieus. Al dat ge-
kibbel, er is nog niets serieus aan de orde geweest. 
 

De coalitievorming en het coalitieakkoord. 
We hebben twee vergaderingen besteed aan de wijze van totstandkoming van dit 
college en hun gezamenlijk programma. De eerste keer zat er publiek in de zaal 
dat nog voor het onderwerp kwam. De tweede keer waren er veel familieleden en 
partijgenoten van de nieuwe wethouders. Van die mensen die je er anders nooit 
ziet, en die naar ik aanneem er nu al wel weer genoeg van hebben. Beide keren 
werd het moddergooien. Dan word ik maar liever niet in politiek verband in de 
krant genoemd.  
 

Oppositierol 
Loppersum Vooruit weert zich dapper. Het leidt regelmatig tot hilariteit op de pu-
blieke tribune, en of dat positief is durf ik niet te zeggen. Hun achterban ziet de in 
raad gekozen woorden, naar mij is verteld, als de noodzakelijke knuppel in het 
hoenderhok. Maar daar blijft het vervolgens dan ook bij. De stijl van politiek bedrij-
ven is zo anders dat Loppersum Vooruit met een aantal initiatieven geen steun 
krijgt. Dat ligt misschien ook aan het feit dat ze aan tafel tussen twee coalitiepar-
tijen zitten en tussentijds niet even kunnen overleggen. Hoewel het voor het pu-
bliek misschien gek overkomt, is smoezen wel prettig om positie te bepalen. Zo 
vonden we het toch wel lastig tegen deze coalitie te stemmen, omdat het dan net 
is of je de nieuwe wethouderskandidaten persoonlijk niet vindt deugen. Dat heeft 
Loppersum Vooruit wel hardop gezegd. Ik denk dat al te persoonlijke uitvallen zich 
uiteindelijk tegen je keren, dus dat gaat onze fractie niet doen. Omdat we het met 
deze wijze van coalitievormen niet eens waren, hebben wel alle oppositiepartijen 
tegen deze coalitie gestemd. Dus 7 stemmen tegen en 8 voor. En zo zal het in de 
toekomst wel vaker gaan.  
 

Op de hoogte? 
Voor mij is er één merkbaar verschil in deze nieuwe positie in de raad. Als je al 
vier jaar meedraait en in het dorp een beetje op de hoogte bent, opper je niet zo 
frank en vrij allerhande ideeën. Je weet meer en je kent ook de beperkingen. Zo  
hebben de nieuwe coalitiepartijen Sportdorp Stedum genoemd als iets waar de 
gemeente iets in te zeggen heeft. Het is echter een provinciale en een dorpse 
zaak, en de gemeente zit daar echt niet tussen. Het zijn kansen voor de Stedu-
mers om zo’n budget slim te gebruiken. De gemeente kan dat maar beter aan het 
dorp zelf overlaten. In het coalitieakkoord is het echter wel genoemd als voorbeeld 
van een aardige oplossing van bezuinigingen. Dat komt dan een beetje raar over. 
Bovendien zei Loppersum Vooruit dat in Stedum er nog niemand van gehoord 
had. Dan voel ik me even geen raadslid, maar dorpsbewoner. Ik denk dan: waar 
bemoei je je mee en Dirk van Impe heeft vervolgens als direct betrokkene van de-
ze club even keurig uitgelegd hoe de vork in de steel zat. We hebben er in Ste-
dum al flink van geprofiteerd, met ijsbaanbezoek, dansles, Stedum-Stedum en 
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een bijdrage aan een draadloze microfoon. Dat moet dan in ieder geval hier ook 
maar even vermeld worden, want de voldoening van die acties is groot. 
 
Lies Oldenhof 
 

 

Jaarprogramma activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 

Let op de datumwijziging van de gemeentefietstocht! 
 

Met uw contributie en dankzij de Reindersstichting en de Rabobank zijn we dit 
jaar weer in staat een aantrekkelijk programma te bieden. De Avondwandelvier-
daagse is net achter de rug en we vervolgen met: 
 

- De pompoen en zonnebloemenkweekwedstrijd: het zaad zal inmiddels wel ge-
poot zijn. 

- De gemeentefietstocht op zaterdag 11 september. Dit is Open Monumenten-
dag en de eerste dag van Kunstmonument. Verander deze datum in uw agen-
da!!! (de fietstocht is dus niet op 18 september zoals eerder aangekondigd) 

- Een optreden van Erwin de Vries in het Hervormd Centrum op 6 november 
- De ontvangst van Sinterklaas op 20 november 
 

Volg de Stedumer en stedum.com, dan mist u het niet! 
 

Georg Dekkinga, Karen Hemmen, Lies Oldenhof, Martin Zijlema 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 

 
 

Tentoonstelling gewijzigd 
 
De tentoonstelling van Birgitta Prechtl in het Duitse Leer, die in de vorige Stedu-
mer werd aangekondigd, is uitgesteld naar juli. Wel is haar werk, behalve in het 
Elandshus in het Scandinavisch dorp bij Eelde, nu ook te zien in het Schathoes 
van de Menkemaborg te Uithuizen. Beide locaties bieden de gelegenheid tot een 
leuk en bijzonder uitstapje. 
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Iwan Kamminga en Gonny Houtman winnen  
Stemer Omloop  

 

Evenals in Bedum was het Iwan Kamminga die als eerste de finishboog van Run-
ner de hardloopwinkel passeerde in Stedum. Bij de dames was Gonny Houtman 
uit Winsum  de sterkste. De Stemer Omloop was met 270 wedstrijd- en recreatie-
ve lopers en de deelnemers aan de jeugdloop een goed bezet evenement.De 
prijsuitreiking werd enigszins verstoord doordat winnaar Iwan Kamminga met een 
verkeerd wedstrijdnummer had gelopen. Hierdoor werd hij aanvankelijk gekwalifi-
ceerd in de klasse Heren 40+. Maar de organisatie  stond haar mannetje en corri-
geerde tijdig de uitslagen. 
 

In de Heren-klasse was het dus Iwan Kamminga uit Oude Pekela die als eerste 
over de meet ging. Zijn tijd van 32 minuten en 16 seconden was goed te noemen. 
Merwin Dollison (Winsum) deed een halve minuut langer over het twee keer vijf 
kilometer lange parcours door en rond Stedum. Jeroen ten Dam uit Groningen ar-
riveerde op ruim een minuut na winnaar Kamminga terug in de Stedumer haven.  
 

Klaas Oudman uit Winschoten was in de Heren 40+-klasse heer en meester. Pie-
ter-Jan Kooi (Loppersum) moest ruim een minuut op de winnaar toegeven. Sie-
mon Hinrichs uit Delfzijl werd derde op anderhalve minuut van Oudman. 
 

In de Heren 50+-klasse was het Henk Por van sponsor Runner de hardloopwinkel, 
die opnieuw van zich deed spreken. De atleet uit Eelderwolde bleef Jannes 
Dijkstra uit Donkerbroek een minuut voor. Een verdienstelijke derde prijs was er 
voor Henry Kuipers uit Bedum. 
 

Lydia Doornbos uit Garrelsweer was in de Dames-klasse Suzanna Bakker (As-
sen) een minuut te snel af. Een bronzen plek was er voor Wanda Evertsz uit Delf-
zijl die weer een minuut na Bakker onder de finishboog doorkwam. 
  

Simone Binnema (Eenrum) lijkt ook dit jaar hoge ogen te gaan gooien in de klasse 
Dames 40+. In Stedum was zij ongenaakbaar en greep overtuigend een gouden 
medaille voor Magriet Taselaar (Uithuizen) en Hilde van Heuveln uit Zandeweer.  
  

De Dames 50+-klasse kende in Gonny Houtman (Winsum) een uitstekende win-
nares. In Stedum was zij niet te kloppen, ook voor de dames in de klassen met 
een lagere leeftijd niet. Houtman gaf hiermee haar visitekaartje af en lijkt de te 
kloppen dame in de klasse dames 50+.  Tineke Roorda uit Westeremden deed 
vier minuten langer over de tien kilometer. Iris Bouman ging ook deze keer met 
een bokaal naar huis. Het brons ging naar de inwoonster van Nieuwolda. 
Vooraf aan de wedstrijdloop waren de kinderen aan de beurt om hun rondjes te 
lopen. aangemoedigd door vaders, moeders en familie kwamen bij de jongsten 1e 
Sil Spits,2e Steven Langebach en als 3e Daniële Tillema over de finish. Bij de 
tussengroep werden 1e Koen Klomberg,2e Wietse Veenstra en als 3e Graaëlla 
Evertsz. Bij de oudere jeugd van 10 11 12 jaar  gingen 1e Hendrika Vellinga, 2e 
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Florian Verduyn en als 3e Sarina Evertsz  de finish lijn passeren. Voor de win-
naars waren er bekers en voor alle deelnemers een medaille met een flesje drin-
ken.  
 

De organisatie  had te maken met uitstekende omstandigheden en kan terugzien 
op een geslaagd evenement. De aanwezige muziek van Jehova Nissi  en het 
aanwezige vermaak rond het haventerrein heeft hier zeker aan bijgedragen. De 
organisatie bedankt hierbij alle vrijwilligers en sponsoren om deze Stemer omloop 
weer tot een succes te maken. 
 
Peter Slager 
 

 

De Schuttersvereniging 
 

Op Donderdag 22 april hebben de Schutters deelgenomen aan het Groninger 
Schuttersbond Toernooi. Dit jaar gehouden bij de Eemslanders te Appingedam. 
Een hele gezellige toernooi. en ook het rad van fortuin was weer aanwezig en zo-
als altijd werden de gewonnen worsten gelijk aangesneden en de rollades mee 

naar huis genomen. 
Men moet vier kaarten schieten en de 
beste drie tellen en de laatste wordt als 
steunkaart geteld. Hetzelfde bij het pis-
tool schieten  twee tellen en derde is 
steunkaart. 
De volgende dag was de prijsuitreiking. 
Tsjonge-Tsjonge in een grote doos kon-
den we net alle bekers houden.  
Hieronder de uitslag: 
Geweer:  C.Klasse: 3e pr. J.Noorbergen  (144 
pnt  38 st); 2e pr. J. Timmer (149 pnt   37 st); 
1e pr. H.Smit (149 pnt 44 st). 

B.Klasse: 2e pr. K. Vriezema (163 pnt  50 st); 1e pr. W. Bruinius (164 pnt  52 st) 
A.Klasse: 2e pr W. Gremmen (161 pnt 52 st) 
Dames. C.Klasse   3e pr.  M.L.Boneschansker (143 pnt  43 st) 
2e pr. C. Nienhuis (156 pnt  49 st); B.Klasse: 3e pr. R.Lofvers (161 pnt  43 st.) 
Pistool  C.Klasse   1e pr. C.Nienhuis (76 pnt  33 st.) 
B.Klasse 3e pr. J.Timmer (83 pnt 40 st) 2e pr. K.Vriezema (85 pnt  35 st) 

  
De prijzen werden op 29 april voor de jaarvergadering uitgereikt. 
 
Jaarvergadering en prijsuitreiking 
Op 29 april werd de jaarvergadering en prijsuitreiking van de schuttersclub ge-
houden. Een spannende eindstrijd tussen Kees Vriezema-Willem Bruinius-Wim 
Gremmen-Rianne Lofvers en Wim Kuin. Met minimaal verschil kreeg Kees Vrie-
zema de Koningsmantel omgehangen. Hij mag zich een jaar lang Schutterskoning 
van Stedum noemen. Zijn secondanten zijn Wim Kuin-Rianne Lofvers en Willem 
Bruinius.  
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Uitslag:Pistool 3e pr. Corné Reker (gemiddeld 
84.24 pnt) 2e pr. Wim Kuin     (gemiddeld. 86.16 
pnt) 1e pr.  Rianne Lofvers (gemiddeld  88.00 
pnt) en natuurlijk de wisselbeker. Proficiat. 
 Geweer.  C.,Klasse.  3e.pr Nico Schutter (93.20 
gem) 2e pr André Nienhuis  (94.20 gem) 1e pr. 
Jan Timmer (96.12 gem) en de wisselbeker in 
de C.Klasse 
B.Klasse: 3e.pr. C,Nienhuis  gem 102.48; 
2e.pr.W.Bruinius (gem 105.36) 1e 
pr.K.Vriezema gem 106.36 en de wisselbeker in 
de B.Klasse 
 A.Klasse: 3epr. W.Gremmen (gem 104.32); 2e 
pr. R.Lofvers (gem  105.56) 1e pr. W.Kuin (gem  106.28) en de wisselbeker in de A.Klasse. 
  

Kees Eisema is na 36 jaar als penningmeester van de vereniging afgetreden en 
benoemd tot Erelid. Daarbij ontving hij een oorkonde en foto's van de club. 
De Vereniging was een dag eerder aanwezig in het Herv Centrum waar Kees 
door de Burgemeester een lintje kreeg opgespeld. 
Na het toezingen van het Grunnings Laid konden wij de Schutterskoning en zijn 
secondanten feliciteren. 
 

De Schuttersclub sloot het seizoen af met een gezellige in Drouwen bij Robin 
Hood waar Jan Timmer als alternatieve schutterskoning uit de bus kwam met o.a 
kruisboog-geweer-pistool schieten. 
Op 4 juni neemt de Vereniging nog deel aan de 3 houdingentoernooi te Appinge-
dam. Altijd een leuke schietavond.  
 
Coby Nienhuis 
 

 

Hengelclub “Ons Genoegen” 
 

Wij hebben een lange winter gehad. Toen het ijs was gesmolten, zag je aan de 
walkanten van het Stedumermaar en de grachten van ons dorp hier en daar grote 
dode vissen liggen. Zo zagen wij bijvoorbeeld de restanten van een flinke snoek-
baars, twee grote dode karpers, een kleinere karper en een aangevreten reusach-
tige dode aal. Bij de schoonmaakactiviteiten in en rond het water zag je ze liggen. 
In de Stedumer van april kon u al lezen over onze eerste schoonmaakacties van 
dit jaar. Nu krijgt u het vervolg. Op 8 april zijn de beide heren Menne Tillema en 
Tjeerd Burgstra met het verwijderen van zwerfvuil verder gegaan. Er werd rommel 
opgezocht in en langs het water van het Hilmaar, de Stedumer haven, het Stedu-
mermaar tot aan ‘Peertil’ en in de omgeving van het Westerwijtwerdermaar. Er 
werd maar liefst 10 kilo zwerfvuil opgespeurd. 
 
Op maandag 12 april nam Tjeerd Burgstra beide kanten van het Westerwijtwer-
dermaar maar eventjes voor eigen rekening! Dit vanaf ‘Peertil’ tot aan de ‘Spoor-
brug’ en op de andere wal weer terug. Daarbij werd toch maar weer even 5 kilo 
zwerfvuil verzameld. 
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Op 1 mei was het de beurt aan ondergete-
kende, Jan Jaap Kalisvaart en Dries Ame-
ling om zwerfvuil te gaan rapen. Voorzien 
van een hark, een krabber en een stok ver-
trokken zij naar het ‘Gemaal Hemert’, tussen 
Lellens en eigen dorp. In dit geval reden wij 
met de auto van Jan Jaap. Wij vertrokken 
om vijf over twee. Aangekomen werd de 
lucht zo grauw als lood en de eerste regen-
druppels begonnen te vallen. Na een stevige 
plensbui van een halfuur, zijn wij aan het 
opruimen gegaan. Vanaf het gemaal liepen wij langs het Westerwijtwerdermaar 
richting ‘Hoogholtje’. Wij staken het bruggetje over en liepen langs de andere zijde 
terug, kwamen voorbij de restanten van het huis ‘Leste Stuver’, ooit een adresje 
waar schaatsenrijders lang geleden wel eens aangingen. Na het gemaal gepas-
seerd te zijn, liepen wij richting de sluisjes bij Dijkshorn. 
Onderweg werd er in verhouding met een jaar eerder, veel meer zwerfvuil opge-
raapt. Veel flessen, waaronder meerdere cognacflessen, stukken plastic, een 
spatbord van een fiets, lege verpakkingen van sappen en limonades, een kapotte 
plastic jerrycan. 
Ook werd er een nest met meerkoet-eieren gevonden. Voorzichtig zijn wij daar 
omheen gelopen. Penningmeester Kalisvaart maakte nog gauw een fotootje. 
Een merkwaardige vondst betrof een tweetal gele oormerken, vermoedelijk van 
een koe. Halverwege de sluizen zwom een eend met een hele rij jonge eendjes. 
Ook hiervan maakte Jan Jaap Kalisvaart een foto. Bij de sluisjes bij Dijkshorn ge-
komen zijn twee van ons naar de overkant gegaan en zo zijn wij teruggelopen: 
één aan de ene kant, twee aan de overkant. En weer werd er troep opgeraapt. 
Ruw geschat was het totaal gewicht van alle gevonden rommel, verdeeld over 
twee vuilniszakken, dertien kilo. Met deze laatste opruimactie heeft de hengelclub 
al het water en omgeving, in en rond ons dorp, opgeruimd. Mensen, rommel in de 
containers en niet in en rond het water! 
 

Eldert Ameling 
voorzitter Hengelclub “Ons Genoegen” 
 
 

Programma 2010 Hengelsportvereniging “Ons Genoegen”  
Op de onlangs gehouden gecombineerde jaar- en voorjaarsvergadering is besloten om alleen 
bij voldoende belangstelling van de leden weer een zomeravondcompetitie te organiseren. Als 
een week voor de 1e wedstrijdavond niet meer dan 6 aanmeldingen binnen zijn, gaan de wed-
strijden niet door! 
De voorgestelde data zijn: 
Woensdag 2 juni; visplek gemaal Hemert, Lellens-Stedum 
Woensdag 16 juni; visplek gemaal Boterdiep, Onderdendam-Fraamklap 
Woensdag 23 juni; visplek gemaal Boterdiep, Onderdendam-Fraamklap 
Woensdag 30 juni; visplek Damsterdiep tussen Winneweer en Ten Post 
Woensdag 7 juli; visplek Damsterdiep tussen Winneweer en Ten Post 
 
Jan Jaap Kalisvaart (penningmeester) 06 - 20 03 46 11   
Namens het bestuur 
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 
28 mei      Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon in   

't Oude Raedthuys om 20.30 uur. 
 
29 mei   Begin Feestweek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 25 juni. Kopij inleveren bij de redactie voor 
woensdag 16 juni. 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 
 

 

 


