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Eldert Ameling Stedumer van 2012 
 

Op het Nieuwjaarsconcert van Jehova Nissi en Dorpsbelangen is bekendgemaakt 
dat Eldert Ameling de Stedumer van het jaar is. Hij volgt Siep Smit op, die deze 
eretitel een jaar heeft mogen voeren. Het Nieuwjaarsconcert was druk bezocht, 
bijna 100 bezoekers kwamen op de muziek en deze verkiezing af.  
 

 
 

Eldert reageerde zeer verrast, hij gaf zichzelf een kans van 0%, maar sprak niet-
temin goed voorbereid enkele woorden. Via zijn interviews met (oud-)Stedumers 
voor dorpskrant de Stedumer was hij veel lieve, aardige en interessante mensen 
tegengekomen. Hij hoopt dat nog lang te mogen blijven doen. Schrijven is een El-
dert’s talenten, maar hij is ook bekend van de hengelclub, presentator van de Ver-
telsalon, het klokkenluiden bij begrafenissen (al 35 jaar) en van het opwinden van 
de torenklok. Daarnaast is hij een begenadigd tekenaar en was hij ook ooit vaan-
deldrager van muziekkorps Jehova Nissi. Anders dan bij een lintje van de konin-
gin is de uitverkiezing niet op basis van allemaal activiteiten. De Stedumer van het 
jaar neemt vooral een speciale plaats in in het dorp, om de persoon die hij is.  
 

 

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 Nijboer (foto: Janna Bathoorn). Hun tuin is bekend in  
Stedum en daarbuiten: het staat vol met beelden, van kabouter tot eland. Eldert Ameling praat 
met hen onder meer over deze verzameling. 
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Ruim 200 mensen hebben gestemd (vanaf één IP adres, dus per huishouden), op 
9 genomineerden, een teken dat deze verkiezing leeft in het dorp. Stedum heeft 
15 huishoudens. De genomineerden waren door de Stedumers  zelf aangebracht, 
waarna er in de maand december gestemd kon worden op één van de kandida-
ten. Dit waren Sander de Leeuw, Lies Oldenhof, Helma Mulder, Siep Smit, Eldert 
Ameling, Harm Pestoor, Martin Ypey, Martin Zijlema of Anjo Hofman. Vervolgens 
kon per IP adres, in de maand december, via de website een stem worden uitge-
bracht. Eldert Ameling rekende nergens op, omdat hij dacht dat zijn stemmers 
geen computer hadden. Blijkbaar is hij in bredere kring gewaardeerd dan hij zelf 
denkt, want hij had de meeste stemmen vergaard. Hij was dan ook een beetje 
overdonderd door deze uitverkiezing.  
 

Lies Oldenhof 
 

 

Dorpstuin De Heemen wint 
 

Op 19 januari, won dorpstuin De Heemen met het project Tussen kunst en klei de 
provinciale trofee van de leefbaarheidswedstrijd Kern met pit. Bij dit project werd 
er appelsap, groentesoep en kunst gemaakt. Alle stemmers bedankt! 
 

Lorette Verment 
Dorpstuin De Heemen  
 

 

Oudejaarsavond in de haven 
 

Met Oud en Nieuw zijn er altijd meerdere activiteiten waaronder het vuur in de ha-
ven met een slokje erbij. We kunnen als Activiteitencommissie alleen een vuur or-
ganiseren waar ook gezinnen zullen komen als we afspreken dat daar geen vuur-
werk wordt afgestoken op dat moment. Er werd meerdere keren met illegaal 
vuurwerk gegooid, door mensen die op dat moment niet echt meer wisten wat ze 
aan het doen waren. Veel mensen zijn weggegaan, en dat vinden we als organi-
serend comité heel erg spijtig. Carbid verdragen valt voor iedereen ook niet mee, 
maar dat is voorspelbaar geluid en ontploft niet tussen het publiek. Bovendien 
hield men zich prima aan de afspraak dat niet tussen 5 en 6 te doen, dronken de 
afstekers ook een slokje mee en hielpen met de brandstapel (die dit jaar overi-
gens goed brandde).  
 

Dit jaar vertrokken de gezinnen met kinderen al snel, of draaiden zich in de Mo-
lenstraat al weer om. De activiteitencommissie bleef met kannen vol warme cho-
colademelk en Glühwein zitten. Daar willen we lering uit trekken en jeugd en ou-
ders nadrukkelijk verzoeken volgend jaar rekening met elkaar te houden. 
 

Omdat er in zo’n situatie geen vuurwerk zonder risico bestaat, kunnen we eigenlijk 
niet anders dan de regel stellen geen vuurwerk in de haven tussen 5 en 6. Wij zijn 
geen politie, dus dit lukt alleen als iedereen hier begrip voor heeft en eraan mee 
wil werken. Daarom worden ook de ouders gevraagd het met hun kinderen hier-
over te hebben. 
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Voor bezoekers moet een evenement veilig zijn, en daarvoor is de organisatie 
verantwoordelijk. Eigenlijk zouden we ook veiligheidsbrillen moeten uitdelen. We 
kunnen het risico niet lopen dat er onder de vlag van Dorpsbelangen gewonden 
vallen. Zonder medewerking van iedereen kan dit evenement zo niet langer door-
gaan. We zouden dat heel jammer vinden, willen we wat voor jongere kinderen 
doen, dan moet dat op dit tijdstip. Laat het ons weten wat u/je hiervan vindt op ac-
tiviteiten@stedum.com, dan weten wij hoe wij verder moeten. Dank alvast. 
 

Lies Oldenhof 
Activiteitencommissie van Dorpsbelangen 
 

 

Oud en nieuw in de sporthal 
 

Ook dit jaar was de sporthal weer omgetoverd tot feestzaal, waar men elkaar een 
gelukkig Nieuwjaar kon wensen. DJ Arnold liet zijn zowel een jong als ouder pu-
bliek te vermaken. Naast de hits van nu was er ook een mooie selectie oude be-
kenden, voor elk wat wils, en volop gelegenheid ook met elkaar te praten. Het was 
van het begin af aan gezellig en dat bleef het. Veel mensen lieten zich ook op de 
foto zetten, een selectie zie je op stedum.com. Daaruit blijkt wel dat iedereen zich 
uitstekend vermaakt heeft. Dat dit jaar het feest zonder incidenten verliep, was 
heel prettig voor de mensen die zich hier vrijwillig voor inzetten en zo’n nacht 
nuchter blijven. Voorwaarde voor het kunnen organiseren is ook de hulp vooraf en 
achteraf bij het opruimen. Compliment aan de jeugd die zich hiervoor inzette. 
 

Peter Slager 
 

 

Festas Natal; Kerst op Portugese wijze 
 

Op zaterdagmiddag 22 december zag Stedum er aan het Klokkenpad even heel 
anders uit. Vuurkorven, knutselende kinderen in het Klokkenpadgebouw, een 
bank van 25 meter langs het Klokkenpad en een winterse aanblik van Stedum, 
met sneeuw en ijs. Een door de Struners gepionierde Kerstboom (zo heet dat in 
scouting termen) met ouderwetse gekleurde gloeilampen werd versierd met grote 
zilveren strikken. 
Tegen vieren vertelde Helma Mulder een kerstverhaal, een beetje bibberen, dat 
wel, maar knus tegen elkaar aan en chocolademelk, snert en Glühwein hielden de 
moed erin. Daarna kon er in de kerk geluisterd worden naar een koortje, dat tradi-
tionele kerstliederen zong. 
Wat bijzonder was aan dit Festas Natal is dat de deelname open stond voor 
iedereen, en zo zijn de Kerstdagen in Stedum met elkaar ingeluid. We hebben als 
Activiteitencommissie van Dorpsbelangen samen met de Struners al gehoord dat 
dit wat de deelnemers betrof een traditie mag worden. Het moet in ieder geval nog 
een keer georganiseerd worden, want aan het voorlezen en ophangen van de 
Kerstwensen zijn we niet toegekomen. Daarom hier even kort samengevat: het 
varieerde van de wens om een poes of slang te krijgen tot vrede op aarde, mooi 
om te zien wat kinderen van dit feest gemaakt hebben.  
 

Lies Oldenhof
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De familie Nijboer, beeldentuin Lopsterweg 
 

Het is eind december en het loopt tegen 
de feestdagen. Het is om precies te zijn 
18 december 2012, dinsdagmiddag 
even over half twee. 
Wij zitten aan de grote ronde keukenta-
fel in de keuken van het knusse huis 
van de familie Nijboer aan de Lopster-
weg 29. Mijnheer M. Nijboer (1940), zijn 
vrouw W. Nijboer-Jonkman (1943) en 
ondergetekende. Dat zoon Ronnie 
(1972) er niet bij zit komt omdat Ronnie 
aan het werk is. 
Sinds enkele weken staat er in hun be-
kende beeldentuin voor het huis een 
nieuw beeld, een groot opvallend ren-
dier met kerstmuts op. Tussen de vrolij-
ke tuinkabouters, de plantenbakken, de 
molens, struikjes en beeldjes zie je hem 
staan. Het beeld is een cadeau van hun 

kinderen, want... Op 29 november vierde het echtpaar Nijboer hun vijftigjarige hu-
welijksfeest! "Wij zijn kleinbehuisd," zegt Nijboer, "ons huis was helemaal vol." 
 

Een geweldige verrassing was het, kun je wel stellen, toen al hun kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkinderen hen op deze dag bezochten. "Onze kleinkinderen 
en achterkleinkinderen hadden allen drie rozen in hun hand," vertelt mevrouw Nij-
boer, "de kinderen hadden bloemen meegenomen, drinken en eterij!" 
Maar ook de volgende dag was het feest. "Wij werden met onze jongste zoon 
Ronnie, die nog thuis woont, opgehaald door de andere kinderen om uit eten te 
gaan in Ten Boer. Dat was alweer een verrassing!" 
"Vijftig jaar getrouwd," zegt mevrouw Nijboer, "daar mag van mij nog wel vijftig 
jaar bij!" Hierop grapt haar man doelend op de geruchten rond de Mayakalender 
dat op 21 december 2012 de wereld vergaat: "Maar het kan ook wel eens zijn dat 
het met de kerstdagen afgelopen is..." Zij laat een schilderijtje zien. Er staat '50 
jaar' op. Het is één van de leuke cadeautjes die het echtpaar heeft gekregen. 
 

Nijboer en zijn vrouw zijn beiden echte Stadjers. Zij trouwden destijds in Gronin-
gen. Mevrouw Nijboer herinnert zich nog goed dat op die dag, op 29 november 
1962, de Nederlandse vlag aan de Martinitoren halfstok hing. De reden hiervan 
was dat een dag eerder, op 28 november 1962, de oude koningin, prinses Wil-
helmina, was overleden op 82-jarige leeftijd. 
In 1996 kwam de familie Nijboer in Stedum wonen. Mevrouw: "Wij hebben tijdens 
ons huwelijk vijfentwintig jaar in Groningen aan de 'Seringenhof' gewoond. Wij 
kwamen hier in Stedum met de kerst." Het beviel hun hier geweldig goed. "Ik ben 
geboren in Groningen, maar ik hoef echt niet meer terug!" zegt zij met overtuiging. 



 6

Mijnheer Nijboer, die altijd bezig is, timmert, knutselt, repareert of dingen zelf in 
elkaar zet, heeft veel aan hun keuken gedaan. Nijboer is erg handig en werkte 
destijds bij Kumij BV in Groningen, producent van kunststof producten. "Er is wel 
een beetje gebeurd," vertelt hij, "ik heb de keuken helemaal verbouwd. Er zat hier 
nog een muur tussen. Die heb ik eruit gebroken. De waterleiding moest ook ver-
legd worden. De kachel moest eruit. Er is ook een groter raam ingekomen, zodat 
wij nu veel meer licht hebben." Het is er heel gezellig. Aan de wanden hangen 
snuisterijen, veelal cadeautjes van hun kinderen. Zoon Klaas is de oudste. De 
vrouw van Klaas heet Gretha. Zij woonden in Garmerwolde en wonen thans in 
Friesland. Na Klaas werd dochter Mia geboren. Hierna zoon Bernhard. Daarna 
Ronnie. Ook Mia woonde enige tijd met haar gezin in Stedum aan de Weemweg. 
Mia's zoon Steven woont met partner Sandra aan de Singel. 
 

De voortuin van de familie Nijboer is inmiddels wijd en zijd bekend. Allerlei beel-
den en vooral veel tuinkabouters sieren dit stukje grond. Onder deze beeldentuin 
ligt een laag plasticfolie. "Dat moet wel," zegt Nijboer, "anders groeit er te veel on-
kruid." Bovenop de folie ligt een laag grind, zodat de boel niet opwaait. Een rood-
geschilderd hekje staat om het geheel heen. 
 

Enige jaren geleden kwam RTV Noord bij de familie langs. 'S Ochtends vroeg 
belde men aan. In ochtendjas stond mevrouw Nijboer de TV-ploeg te woord. De 
tuinkabouters, evenals al de andere tuinbeelden, kon men later in de uitzending 
over Stedum terugzien. "Dat was met Janneke Vos. Reinder Smith die filmde al-
les," vertelt Ronnie, wanneer ik na twee weken weer bij de familie langskom.  
Later, wanneer Rob van Dam van RTV Noord op 09-12-2009 Stedum bezoekt, 
zien wij in zijn programma 'Dam op' tussen alle Stedumer onderwerpen door, en 
aan het begin van het programma, wederom een aantal bekende tuinbeelden uit 
de 'kaboutertuin' aan de Lopsterweg. Ook in het boek '323 x Groningen van Adorp 
tot Zuurdijk', uitgegeven door Uitgeverij Noordboek, c 2009, zien wij een foto van 
deze leuke tuin op bladzijde 403. 
Onlangs vond ik bij Google onder het woord 'kaboutertuin Stedum' een verwijzing 
naar een eerder artikel in 'De Stedumer', waarin Gert Hovenga de naam 'kabou-
tertuin' lanceerde! Gert zijn grootouders woonden destijds ook in deze woning aan 
de Lopsterweg.  
 

"Er worden regelmatig foto's gemaakt van de beeldentuin. In de zomer soms wel 
vijf keer in de week," vertelt mevrouw Nijboer, "dan stappen ze uit hun auto en 
maken een paar foto's. Soms vragen kinderen ons hoeveel kabouters er hier in de 
tuin staan. Dat is dan een opdracht bij een soort puzzel waaraan ze meedoen." 
"In het voorjaar loop ik alles weer langs," vertelt Nijboer, "dan worden alle beelden 
weer rechtgezet en wordt alles weer opgeverfd." Op dit moment knappen vader 
en zoon Ronnie één van de modelmolens op die ook in de tuin staat. 
Wat is nou eigenlijk de aanleiding dat je zo'n tuin begint? Eigenlijk heel eenvoudig. 
"Wij hadden vroeger in het Stadspark een tuinhuisje. Daar zijn wij voor het eerst 
begonnen met beelden te plaatsen. Eigenlijk is mijn vrouw ermee begonnen. In 
Stedum zijn wij gewoon verder gegaan. Wij krijgen vaak beeldjes, meestal van 
onze kinderen. Soms nadat ze op vakantie zijn geweest. Of op verjaardagen," legt 
Nijboer uit. 
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Tijdens ons gesprek in de keuken horen wij met regelmaat één van de beide pa-
pegaaien in de huiskamer praten. De familie heeft twee grijze roodstaarten, Bar-
nie en Gino. Barnie is een geweldige spraakwaterval. Het is niet overdreven wan-
neer ik stel dat hij in het eerste halfuur van ons gesprek wel honderd verschillende 
woorden heeft gesproken! Barnie kent alle getallen van nul tot tien. Hij kan een 
telefoon nadoen, de pieptoon van een horloge. Barnie deed regelmatig een dui-
venmelker na die achter de familie met zijn gezin woonde en onlangs verhuisde. 
Dan riep de grijze roodstaart: "Kom, kom!" Barnie fluit geweldig en doet het janken 
van de hond na. Die hond heet Boemer en is een schat van een dier. Erg aan-
hankelijk, maar ook zeer waaks. Boemer is geen rashond, maar een mengel-
moesje. Toch lijkt hij sprekend op het soort hond dat je wel eens in speelfilms ziet. 
Hij heeft een brede krullende kraag. Boemer haalt de post op voor het baasje en 
het vrouwtje. De hond krijgt dan een suikerklontje. Valt er iets op de grond, een 
aansteker of een kledingstuk, Boemer brengt het naar zijn baasjes. De hond kan 
veel. Hij kan zelfs dansen. Hij slaat met beide pootjes in je handen terwijl hij op 
zijn achterpoten staat. Boemer is al twaalf jaar. 
 

In de eerste jaren in Stedum had de familie twee zwarte honden. Via kleinzoon 
Steven kwamen ze destijds aan een 'Oud-Hollands meeuwtje', een sierduif. Nij-
boer had met de duif, die nu niet meer leeft, een geweldige band. Bijna de gehele 
dag zat de duif op zijn schouder. Nijboer hoefde maar in zijn handen te klappen 
en zijn hoofd wat opzij te houden en de sierduif vloog op zijn schouder.  
Na het bekijken van de kakariki in zijn kooi, een grote kleurige parkiet, gaan wij 
naar buiten naar de kippen en de vogeltjes en de vijver met de schitterende vis-
sen. In een flinke ren, van zes bij ongeveer drie meter, staat uiterst rechts een 
aardig vogelhuisje. Geheel links bovenaan zie je ook weer een vogelhok. Wild-
zang correct geringd, zeebravinkjes, kanaries, diamantduifjes kunnen zich hier 
allemaal vrij tussen de kippen bewegen. Maar in hun vogelhokken kunnen de kip-
pen niet bij hen komen. 
 

De schitterende witte haan is een cadeautje van familielid Raymon de Jong, van 
de Kampweg! Nijboer: "Onze buurvrouw, mevrouw Smallenbroek is een nicht van 
mij en ook haar zuster mevrouw Rosien is een nicht. Ik heb hier veel familie wo-
nen. Ook woont hier een tante van mij in Stedum." 
Dan lopen wij naar de vijver die Nijboer zelf van een oud roeibootje bouwde! Tot 
in detail legt hij uit hoe de vijver gemaakt is. Hij laat de filters en het watervalletje 
en de fonteintjes zien. We bekijken de vissen, echte schoonheden: goudvissen, 
koikarpers en.... Twee juwelen van steuren! De kleinste is zeventien centimeter en 
de grootste een centimeter of zeventig. Wij kijken naar de grootste van de twee. 
En wat is het leuk om zo'n zeldzame vis van dichtbij te zien! 
 

Eldert Ameling   
 

Filmavond 
 

Vrijdagavond 15 februari organiseert het christelijk platform Stedum een filmavond 
in het Trefpunt om 20.00 uur. Laat je verrassen het wordt een mooie film! U krijgt 
ook nog een uitnodiging in de bus. Toegang: gratis (mag altijd een gift doen!). 
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Dorpscoöperatie en pilotkoe 
 

De afgelopen weken is druk overlegd over de oprichting van een dorpscoöperatie 
voor lokale voedselvoorziening in Stedum. Er is een koe slachtrijp, en dat is de 
aanleiding om te bedenken hoe daar in de toekomst mee om te gaan. Deelne-
mers aan dit overleg waren Lia Harkema, Margreet Wiersema, Lies Oldenhof,  
Dirk van Impe en Evert Bruinius, vanuit een verschillende achtergrond, met een 
gedeelde interesse in lokaal geproduceerd voedsel. Zij zien zichzelf als een 
dorpscoöperatie. 
De coöperatie streeft de volgende doelen na: 
1) De beschikbaarheid van lokaal geproduceerd voedsel voor de dorpsbevolking. 
De Stedumer kan zo zijn basisvoedsel kopen van Stedumer boeren, in plaats van 
vlees dat van de andere kant van de wereld komt. 
2) Het verbeteren van de relatie boer- burger. Door met elkaar in gesprek te gaan 
hopen we dat de boer zijn manier van produceren gaat aanpassen op wat de con-
sument wil en dat de consument zijn eetgedrag gaat aanpassen op wat de boer 
kan leveren. Dit kan bijdragen aan de leefbaarheid op het platteland. 
We hebben allerlei ideeën en plannen voor de toekomst maar hebben besloten 
eenvoudig te beginnen met een koe, onze zogenaamde ‘pilotkoe’. Bij de familie 
Blikker (u misschien bekend van het diner op stropakken bij Stedum de boer op) 
loopt momenteel een vaars. Deze koe is nu twee jaar en klaar om geslacht te 
worden. Het dier is kerngezond, nooit behandeld met geneesmiddelen of antibioti-
ca en het gras en kuilvoer dat ze heeft gegeten komt van de boerderij aan het 
Stedumermaar. We gaan het vlees evenredig verdelen in pakketten van 10 kilo, 
dus iedereen krijgt van alles wat, van biefstuk en entrecote tot gehakt en sudder-
vlees.  
De prijs zal achteraf door de dorpscoöperatie worden vastgesteld, afhankelijk van 
het gewicht van de koe en de slachtkosten, en zal tussen € 8,50 en € 10,50 per 
kilo uitkomen. Als u interesse heeft in een vleespakket, kunt u dit melden voor  
1 februari, per e-mail op hblikker@planet.nl . Hierbij geldt dat op = op! 
 

Gerjan Blikker 
 

 

Traditie 
 

Hoe lang geleden Dorpsbelangen ooit begonnen is met de Nieuwjaarsbijeenkomst 
en Jehova Nissi uitnodigde een en ander op te luisteren met een Nieuwjaarscon-
cert, weet ik niet. Feit is, dat het inmiddels in Stedum een goede traditie is gewor-
den: De dorpelingen, die zo rond kwart voor acht het Trefpunt binnen komen, krij-
gen eerst koffie met een nieuwjaarsrolletje, dan een – mag ik wel zeggen – uiterst 
gevarieerd concert en dan een chique glaasje feestelijkheid. Onder leiding van 
Lies Oldenhof brengen we gezamenlijk een toast uit op het nieuwe jaar. Mooi. En 
lekker. Want de schalen met borrelhapjes, gemaakt door Tonny en Tineke Slager, 
gaan geregeld rond. Velen blijven dan ook nog lang bij- en napraten en consump-
ties halen, nu voor eigen rekening. 
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Zo was het ook weer op zaterdag 12 januari. Maar nieuw deze keer was de be-
kendmaking van de 'Stedumer van het jaar'. De winnaar van de door de mannen 
van Stedum.com georganiseerde verkiezing was Eldert Ameling. Eldert, van harte 
gefeliciteerd. 
 

En die andere traditie? Onze rondgang door het dorp in de vroege ochtend van de 
eerste Kerstdag? Nee, geen ijzel, harde wind of vorst deze keer. Wel lichte regen. 
Wist u dat een regendruppeltje op het plastic beschermhoesje over de muziek op 
het harpje op ons instrument verraderlijk lijkt op een noot? Dan begrijpt u mis-
schien dat er hier en daar een nootje teveel werd gespeeld. Maar, de lucht droeg 
goed, dit jaar. Zelfs in Westeremden waren in de vroegte flarden kerstmuziek ge-
hoord. Halverwege onze rondgang, om zeven uur, mochten we weer even bijko-
men in 'het stalletje' van Rob, Jenny en Jurgen Hut. Ze schonken ons koffie en 
warme chcolademelk en kerstbrood met boter. 
Ook zo'n mooie traditie, waartoe Jenny en Rob het initiatief hebben genomen toen 
Jurgen – nu een grote jongen – bij wijze van spreken nog in een kribbe paste. 
Na alle hectiek kan het orkest zich nu in alle rust voorbereiden op ons volgende 
optreden: het Lenteconcert op zaterdag 6 april dat we samen geven met koren uit 
Stedum, Westeremden en Ten Boer. En ook zijn we al bezig een invulling te be-
denken voor een openlucht 'Borgconcert'. Maar dan hebben we het al over de 
zomer... 
Eerst nog maar  flink oefenen bij de kachel. U hoort nog van ons! 
 

Fenneke Colstee 
Cmv Jehova Nissi 
 

 

Oranjevereniging 
 

De Oranjevereniging wenst alle dorpsbewoners een voorspoedig en gezond 
2013.Tevens feliciteren wij Eldert Ameling met z'n titel Stedumer van het Jaar.  
Voor een feestelijke en gezellige Koninginnedag zijn de voorbereidingen al in volle 
gang. Daarom kunt u vanaf 1 februari onze collectant aan de deur verwachten 
voor de contributie. Voor een gezin is het 5 euro en voor alleenstaanden 2.50 eu-
ro. Wilt u het alvast klaar leggen? Bij voorbaat onze dank. 
 

Coby Nienhuis 
Bestuur Oranjevereniging 
 

 

G.E.D Reinders Stichting; subsidieaanvragen 
 

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

Een subsidieaanvraag dient vóór 1 maart 2013 binnen te zijn bij de administra-
teur: Jan Krottje, Lellensterweg 30, 9921 TB Stedum, e-mailadres reindersstich-
ting@gmail.com. Voor vragen (0596) 551482. 
 

Jan Krottje 
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In de kijker 
In deze rubriek worden nieuwe of 
minder bekende bewoners van 
het dorp voorgesteld. Deze bor-
duurt verder op de oude rubriek: 
Nieuwe bewoners. Deze keer zijn 
Desmond en Mirinne met hun 4 
honden, Vlaspad 18. 
 

Sinds wanneer wonen jullie  in 
Stedum? 
Sinds  half november 2012 
 

Waar zijn jullie geboren? 
Desmond is geboren in Naarden 
en Mirinne in Coevorden. 

Wat doen jullie voor de kost? 
Desmond werkt inde metaaltechniek en Mirinne is studente Maatschappelijke 
Dienstverlening. 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid?   
We zijn allebei dierenliefhebbers en Desmond houdt van klussen in en om het 
huis. 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
In de achtertuin. 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland?  
De honden. 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen?  
De ruimte in en om het huis en de rust van de omgeving. 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe?  
Nog niet. 
 

Wat zou je doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint? 
Het huis opknappen en luxer leven. 
 

Wat vinden jullie, naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
Vanaf de Klokkenpad, zicht op de pastorie. 
 

Wat is jullie antwoord op de  vraag van de vorige nieuwe bewoner : Heb je in 
de tijd dat je hier woont, al sociale contacten opgedaan? 
Het lijkt ons erg leuk, maar is nog niet van toepassing geweest. 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen? 
Welk dier zou je kiezen als mascotte voor Stedum? 
 

 Afie  Nienhuis
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Kom in beweging 
 

Net als vorig jaar willen Regina Datema-Vast van Gewichtsbeheersingspraktijk 
Goud Gewicht in Loppersum en Karel Zuiderveld van het Swaithoes in Stedum 
zich inzetten voor een goed doel. Dit jaar voor de Wensambulance l SANN (Stich-
ting Ambiance Noord-Nederland). Ze hopen wederom enkele duizenden euro’s 
binnen te halen. 
 

De Wensambulance l SANN wil ernstig zieke mensen met een beperkte levens-
verwachting de mogelijkheid bieden om op geheel eigen wijze afscheid van hun 
leven te kunnen nemen. Mensen die weten dat ze niet meer zullen genezen en 
wiens leven binnen korte tijd zal eindigen, gaan vaak nadenken over wat ze alle-
maal hebben meegemaakt en welke wensen en dromen ze nog hebben. De men-
sen van Wensambulance, vooral (ambulance)verpleegkundigen en ambulance-
chauffeurs, helpen mensen uit Noord-Nederland d.m.v. Begelei-
dend ambulancevervoer om zo'n wens te vervullen en voegen zo een laatste in-
drukwekkende ervaring aan het leven toe. Ze brengen mensen naar een voor de 
persoon bijzondere plek en geven ze zo een speciale dag.  
 

Regina en Karel willen via een sponsoractie voor deze stichting mensen onder-
steunen die hun gewicht en/of vetpercentage willen verminderen of hun conditie 
willen verbeteren. Het verbeteren van de eigen conditie en het beheersen van je 
gewicht is op zich al een prestatie, maar door er een sponsoractie aan te verbin-
den ten behoeve van Wensambulance wordt men nog meer gemotiveerd het doel 
te behalen. Een soort sponsorloop voor volwassenen, met dit verschil dat de 
deelnemers nu hun eigen prestatie kiezen. Sponsoren zal ieder zelf moeten zoe-
ken en warm moeten maken voor ieders persoonlijke doel en het overkoepelende 
goede doel.  
 

Op zaterdag 9 februari start de actie in het Swaithoes met het vaststellen van de 
persoonlijke doelen. Daarna wordt, afhankelijk van de doelstelling, het gewicht, 
vetpercentage of conditie gemeten. Ook wordt vastgesteld wat de boete zal zijn 
als iemand het persoonlijke einddoel niet haalt. Vanzelfsprekend komt het boete-
bedrag ook ten goede aan Wensambulance. 
 

Op zaterdag 6 april wordt een tussenmeting verricht om te beoordelen of de deel-
nemers op de goede weg zitten. De eindmeting is op 1 juni. Dan wordt vastge-
steld of individuele einddoelen zijn gehaald. Zo ja, dan betalen de persoonlijke 
sponsoren uit en als iemand het doel niet heeft gehaald dan dient de vooraf vast-
gestelde boete te worden voldaan.  
De metingen zijn allemaal gratis. Voorwaarde is wel dat de deelnemers meedoen 
met de sponsoractie.  
 

Aanmelden via het Swaithoes, (0596) 55 23 69 of karel@swaithoes.nl 
Reageren is mogelijk tot woensdag 6 februari. 
 

Karel Zuiderveld 
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Reanimatieoefening in Stedum 
 

Op een zaterdag in februari, de datum is nog niet bekend, zal in Stedum een rea-
nimatieoefening worden gehouden. Dat zal gebeuren direct na een informatie-
morgen of –middag  van Stichting Groningen Hartveilig. Deze informatiebijeen-
komst is toegankelijk voor een ieder die kan en mag reanimeren en ook de cursus 
AED-bediener heeft gevolgd en daarvoor gecertificeerd is.  
 
Waarom deze reanimatieoefening? Voordat ik dat uit ga leggen eerst nog even 
wat feiten. Bijna elke twee uur krijgt iemand in Nederland een hartstilstand. Dat is 
veel. Van deze mensen overleeft bijna 25% deze hartstilstand, omdat er iemand 
in de buurt was die kon reanimeren. Een veel hoger percentage dan een paar jaar 
geleden, maar nog steeds te laag. In Nederland overlijden 100 mensen per week 
omdat adequate hulp te laat komt. 
Dit percentage kan omhoog als zo snel mogelijk met de reanimatie wordt gestart 
en het hart binnen 6 minuten één of meerdere stroomstoten heeft gehad. De kans 
op overleven stijgt dan naar 50-70%. 
 
Hoe kom je nou zo snel in contact met iemand die kan reanimeren? Dat kan via 
het alarmeringssysteem met de naam van hartslagnu. Dit alarmeringssysteem is 
van de samenwerkende regionale ambulancediensten. Met dit systeem kunnen 
burgerhulpverleners vanuit de Meldkamer Ambulancezorg worden gealarmeerd 
als er in hun woon- of werkomgeving een melding is van een hartstilstand. Via de 
site van hartslagnu (www.hartslagnu.nl) kun je je opgeven. Als je tenminste kan 
en mag reanimeren en een AED kunt bedienen. Wat heeft dit nou te maken met 
de Stichting Groningen Hartveilig en de reanimatieoefening in Stedum?  
 

Het antwoord is simpel. Deze stichting waakt ervoor dat de kwaliteit van hulpver-
lening bij een hartstilstand in de provincie Groningen gewaarborgd is. Dat doen zij 
door het geven van informatiebijeenkomsten, het controleren van de bevoegdheid 
van de mensen die kunnen reanimeren en het organiseren van een reanimatieoe-
fening. Pas als de deelnemers op alle drie onderdelen positief scoren, wordt hun 
aanmelding bij hartslagnu geactiveerd. Bij een hartstilstand krijgen maximaal 30 
mensen via de meldkamer een sms waarin staat wat er van hen gevraagd wordt. 
Voor 15 mensen zal dat betekenen dat ze een AED op moeten halen om daarmee 
naar het gewenste adres te gaan, 15 anderen zullen direct naar het adres worden 
gestuurd waar ze hulp moeten verlenen.  
 
Voordat we op de bewuste zaterdag in februari kunnen gaan oefenen, zal je je 
eerst in moeten schrijven bij de Stichting Groningen Hartveilig en bij hartslagnu. 
Dat kan via hun sites: www.groningenhartveilig.nl en www.hartslagnu.nl Daarna 
kun je de informatiebijeenkomst volgen (verplicht) en zul je mee kunnen doen aan 
de reanimatieoefening. Ergens in Stedum zal een pop worden neergelegd, waar-
na een proefalarmering uit zal gaan. Je krijgt dan een sms’je van de meldkamer 
met daarin de boodschap die ik al eerder heb omschreven. Gekeken wordt dan of 
er binnen zes minuten met de reanimatie is begonnen. 



 13

We hebben in Stedum ongeveer 60 mensen die kunnen reanimeren en een AED 
kunnen bedienen. Een geweldig aantal! Laten we met elkaar de hulpverlening bij 
een hartstilstand organiseren in ons dorp. Jij zou het volgende slachtoffer kunnen 
zijn, of je partner of kind. Want 80% van hartstilstanden vindt plaats binnen de 
huiselijke kring. Dan wil je toch ook zo snel mogelijk hulp van iemand? 
Geef je daarom op. Bij het Swaithoes. (0596) 55 23 69. Voor de informatiebijeen-
komst en de reanimatieoefening.  
 

Karel Zuiderveld 
 

 

Jaarvergadering Begrafenisvereniging Stedum 
 

Dinsdag 26 februari is de jaarvergadering van de Begrafenisvereniging Stedum in 
café “Het oude Raedthuys” om 20.00 uur. 
 

Agenda 
 

1  Opening 
2  Notulen 
3  Ingekomen stukken/mededelingen 
4 Gedenken overledenen 2012 
5  Bestuursverkiezing 
      - aftredend en herkiesbaar, dhr. P. Tillema 
6  Verslag kasnazieners en benoeming kasnaziener 
7  Verslag penningmeester 
8  Voorstellen bestuur:  
      - Verhoging vergoedingen personeel 
      - Opmaak nieuwe statuten 
      - Opmaak lidmaatschapskaart 
9 Rondvraag 
10 Sluiting 
 

Peter Tillema 
Bestuur Begrafenisvereniging 
 

 

Uit de raad 
 

Een druk bezochte commissievergadering op de eerste bijeenkomst van de raad 
in het nieuwe jaar. De NAM en de Groninger Bodem Beweging kwamen vertellen 
hoe nu de stand van zaken rondom de afhandeling van de schademeldingen is. 
 

De avond startte met een emotioneel verhaal van inspreker Hannah Bijl. Zij bracht 
de onzekerheid die veel mensen hebben duidelijk over. De NAM gaf aan hierdoor 
geraakt te zijn, en de man die verantwoordelijk is voor de productie in het Gronin-
ger gasveld zei aardbevingen als de zwarte kant van zijn baan te zien. Daarna 
kwam de GBB, die veel op te merken had, maar vooral ook benadrukte dat er 
verschil zit in de sterkte van de beving, de magnitude en de gevoelde intensiteit. 
Elders in het land maakt men zich niet druk, maar hier is iedereen die het gevoeld  
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heeft angstig geworden. Er zijn bovendien bijna 2500 schademeldingen, dus dat 
zegt wel iets. 
De afhandeling laat nog op zich wachten, rapporten van taxateurs zijn nog niet 
binnen, en 10% is inmiddels afgehandeld. De NAM gaat voor een duurzaam her-
stel van de opgetreden problemen, maar er kunnen natuurlijk altijd weer scheuren 
bij komen. De raad pleitte voor een fonds, zodat ook in de toekomst (na 30 jaar) 
schade verholpen kan worden. De raad zal regelmatig door burgemeester Ro-
denboog geïnformeerd worden over de voortgang van de afhandeling van de 
meldingen. 
Een bevredigende conclusie was niet te trekken, de onzekerheid blijft over wat er 
kan gebeuren. Daarom is ook gepleit voor het vergaderen van meer kennis, en 
zoals Hannah Bijl aangaf, het leren uit deze situatie. Grip krijgen op onzekerheid 
is het moeilijkste wat er is. En als dat dan niet letterlijk kan omdat je niet weet 
wanneer de volgende beving zal zijn, en hoe sterk die gevoeld wordt, dan in ieder 
geval figuurlijk, zodat je rustig bent in je eigen woonomgeving. Voor de meeste 
mensen van ons lukt dat nog, maar een beving zoals deze zomer, dat moet niet te 
vaak achter elkaar gebeuren. 
 

Lies Oldenhof 
 

 

Op bezoek bij Slam-Designs.com 
 

Een beetje een vereniging heeft tegenwoordig een website, zo ook de Struners. 
Daar komt al gauw van alles bij kijken. Via een toevallig bezoekje aan Wiebe en 
Tamara Werkman, wonend aan de Lopsterweg, hoorde ik wat meer van de activi-
teiten van Slam-Designs. Wiebe bood me zijn hulp aan bij een website probleem 
en zo kwam ik wat meer aan de weet over een voor mij onbekend stukje dienst-
verlening. Destijds hadden we in stedum veel winkels (over de 100, is mij verteld) 
en nu is er heel andere bedrijvigheid.  Niet meer zo zichtbaar wat het nu precies 
is, maar wel wetenswaardig. In dit stukje besteden we deze keer daar aandacht 
aan. 
Het bord in de tuin aan de Lopsterweg, Slam-Designs, was u vast al opgevallen. 
Maar wat doet Slam-Designs nu eigenlijk precies? Dat heb ik maar eens even aan 
Wiebe gevraagd.  
Vanuit de Lopsterweg wordt de hele wereld bediend en Slam-Designs is gecertifi-
ceerd partner van Google Adwords en registrar van SIDN.nl, om uw websitenaam 
vast te leggen. Slam-Designs kan ervoor zorgen dat een bedrijf via Internet “op de 
kaart wordt gezet”. Als u frequent zoeker bent op Internet is het u vast wel eens 
opgevallen. Ineens krijgt u aanbiedingen van zaken die u hebt opgezocht. Handig, 
maar hoe wordt dat nu geregeld? Via Google blijft niets onopgemerkt. Gelukkig 
niet aan de persoon, maar wel aan de computer waarop je zoekt. Dat goed op de 
kaart zetten zonder al te hoge kosten is een kunst. Wiebe weet hoe dat moet en 
heeft er al een goede omzetverhoging voor verschillende bedrijven mee behaald. 
 

Van huis uit is Wiebe met Stedum goed bekend. Als kind logeerde hij vaak bij opa 
en oma (Wiebe) Slager, van de Triezenbergstraat. Nu hij zelf in Stedum woont, 
vindt hij het ook leuk zich voor  Stedum in te zetten. Deze zomer hebt u kennis 
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kunnen maken met zijn heerlijke mosterd- en courgettesoep bij Stedum de boer 
op. Wiebe is van huis uit kok, gestart op zijn 17e en heeft in gerenommeerde res-
taurants gewerkt, o.a. In “Het Schimmelpenninckhuys” in Groningen en was Hoofd 
Keukens bij de Special Olympics in Groningen. Ook nu werkt hij nog steeds part-
time in deze branche, het bedrijfsrestaurant van het UMCG. Hij maakt met zijn ei-
gen bedrijf ernaast veel uren, maar doet dat met veel plezier. Een goede dienst-
verlening staat in beide werksoorten voorop en je hoeft dan ook nooit lang te 
wachten voor je een reactie van Wiebe krijgt. Ideeën borrelen gemakkelijk op, aan 
de dienstverlening via Internet zijn geen grenzen. Diverse bedrijven in en uit Ste-
dum maken ondertussen gebruik van Slam-Designs’ diensten. 
Dat alles zou natuurlijk niet lukken zonder zijn vrouw Tamara, inmiddels naast 
haar werk op de rug en het gezin, ook actief in de dorpstuin De Heemen, als se-
cretaresse van Dorpsbelangen en penningmeester van Internos. Een stel bezige 
bijen, die je bij allerhande activiteiten in Stedum tegenkomt. 
Op www.slam-designs.com kun je meer informatie vinden en mocht je vragen 
hebben, dan kun je Wiebe via de website bereiken.  
 

Lies Oldenhof 
 

 

Haal de wereld in huis! 
 

AFS vrijwilligers zijn in Noord Nederland op zoek naar gastvrije mensen die een 
buitenlandse scholier willen opnemen in hun gezin. Het gaat om jongens en meis-
jes tussen de 15 en 18 jaar oude afkomstig van het zuidelijk halfrond: van Argen-
tinië tot Australië, Colombia en Brazilië en van Uruguay tot Zuid-Afrika.  
Wilt u meer weten over gastouderschap via  AFS? Kijk vrijblijvend verder op onze 
website www.afs.nl, of neem contact op via: info@afs.nl of 06-51 89  51 37. 
 

Erika Schoonhoven 
 

 

Europa Kinderhulp 
 

Wij zijn op zoek naar vakantie gastouders die in de zomervakantie bereid zijn om 
een “kwetsbaar” kind ruim 2 weken een onbezorgde vakantie te bezorgen. Het 
gaat om kinderen van 5 tot 12 jaar. Het betreft kinderen die onder moeilijke om-
standigheden opgroeien, merendeels kinderen uit gezinnen, wonend in achter-
standswijken van de grote steden, met sociale en/of financiële moeilijkheden. 
Omgangsnormen moet u niet meteen van deze kinderen verwachten, in de mees-
te gevallen is hen dit niet bijgebracht.  
 
Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met Marian of Frans Van Den Berghe 
(0598) 416369 of kijk op www.europakinderhulp.nl  
 
Frans Van Den Berghe 
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v.v. Stedum 
 

De winterstop is een goed moment om even terug te blikken en vooruit te kijken. 
Het voetbal ligt ‘even’ stil. Toch wordt er hard gewerkt, zowel aan de bestuurstafel 
als op het veld, om de v.v. Stedum in 2013 ook weer goed voor de dag te laten 
komen. Onderstaand zullen diverse onderwerpen de revue passeren die hier mee 
te maken hebben.  
 

Van de bestuurstafel 
Tijdens de goed bezochte en gezellige nieuwjaarsreceptie op 5 januari werd het 
wel duidelijk dat 2013 een spannend en uitdagend jaar gaat worden. Er staan een 
aantal belangrijke onderwerpen op de agenda van de vereniging. In bijzonder 
gaat het hierbij om de vorming van één gezamenlijke jeugdafdeling met de SV 
TEO en de realisatie van een nieuw trainingsveld aan de Hilmaarweg.  
De samenwerking met de SV TEO betreft overigens enkel de jeugdafdeling van 
de v.v. Stedum. De gezamenlijke besturen van de SV TEO en de v.v. Stedum 
denken dat een kwalitatief goede jeugdvoetbalafdeling enkel op langere termijn 
behouden kan blijven in onze dorpen en directe omgeving als er intensief samen-
gewerkt gaat worden. Ondertussen heeft er op 16 januari een informatieavond 
met de ouders plaatsgevonden en er zal via een Bijzondere Ledenvergadering 
(ca. Half februari) de instemming van de leden worden gevraagd.  
Ook de realisatie van een trainingsveld aan de Hilmaarweg (nabij oude voetbal-
veld) is een belangrijk onderwerp voor de vereniging. Al jaren is het ontbreken van 
een volwaardige trainingslocatie vele leden en het bestuur een doorn in het oog. 
In eerste instantie was de inzet gericht op het realiseren van een kunstgrasveldje 
achter de tribune, maar door het ‘uitstellen’ van de woningbouw aan de Hilmaar-
weg (locatie oude voetbalveld) kwam dit alternatief naar voren. Mede op basis van 
een positief advies ten aanzien van de invulling door Dorpsbelangen en nader 
overleg met de gemeente, zijn de pijlen van het bestuur er op gericht om dit alter-
natief verder uit te werken en te realiseren.  
 

Verder zal het bestuur van de v.v. Stedum zich in het bijzonder blijven inspannen 
om de termen Respect en Voetbal met elkaar te blijven verbinden. Zonder respect 
voor elkaar, of het nu gaat om de tegenstander, de scheids- of grensrechter, is 
voetbal immers niet mogelijk.     
 

De sportieve prestaties 
Het voetbalseizoen 2012/2013 is voor de v.v. Stedum tot aan de winterstop uiter-
mate goed verlopen. Het eerste elftal presteert goed en staat momenteel op een 
goede 3e plaats in de 5e klasse. Helaas werden de laatste twee wedstrijden (thuis 
tegen TEO en uit tegen Zuidhorn) verloren, maar ondanks dat is er goede hoop 
dat de mannen van Leendert Nieborg, die overigens ook in 2013/2014 eindver-
antwoordelijk is voor het 1e elftal, de goede klassering kunnen vasthouden. Het 2e 
elftal kende als promovendus een moeizame start, maar staat momenteel redelijk 
goed geklasseerd. Handhaving in het 1e jaar in de reserve 4e klasse zou een mooi 
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resultaat zijn voor het elftal van Johan Maring en Gert Hovenga. De ‘oude’ man-
nen van het 3e staan, ondanks vele goede klasseringen in de afgelopen jaren, 
voor het eerst echt bovenaan. De verwachtingen zijn hoog gespannen, zullen zij 
op hun ‘oude’ dag nog eens de kampioensvlag mogen hijsen? Tenslotte mag het 
zaalvoetbalteam natuurlijk ook niet onvermeld blijven, ook zij trappen nog steeds 
een balletje op niveau mee in de regio. 
De jeugd van de v.v. Stedum presteert bijzonder goed. Helaas kon de najaars-
reeks niet volledig worden uitgespeeld, want anders waren er zeker formeel een 
aantal kampioenen gekomen (E1- en D-pupillen). In de voorjaarsreeks, waarbij er 
een nieuwe indeling komt, mag de jeugd van de v.v. Stedum laten zien wat ze 
echt waard zijn. Momenteel doen vele jeugdteams van de v.v. Stedum mee aan 
de Wintercupcompetitie in de zaal. Ook hier worden goede resultaten behaald.    
 
Werving jeugdleden 
Alhoewel het voetbalseizoen pas halverwege is, zijn we natuurlijk ook al weer be-
zig met het volgend seizoen. We hopen dan samen met de SV TEO een goede, 
gezellige en kwalitatief hoogwaardige jeugdafdeling neer te zetten, maar hiervoor 
is het wel van groot belang dat de v.v. Stedum aan de ‘onderkant’ voldoende 
nieuwe spelers er bij krijgen. Dit om in het bijzonder volgend jaar ook weer een 
volwaardig F-team (6 en 7 jarigen) te kunnen samenstellen.  
Dus ben 6 of 7 jaar kom eens langs op de woensdagmiddag (vanaf 5 uur) en train 
eens gratis mee. Ook onze  jongste voetballertjes ‘de kabouters’ kunnen nog wel 
enige versterking (4 en 5 jarigen) gebruiken.  
Zit je nu nog op zwemles en denk je na de zomer te beginnen met voetballen, 
maak dit ook bekend! Meer informatie kun je krijgen van Arend Koenes (06-
21522766), Andries de Vries of Klaas Willem Tilma.  
Via de scholen zal er ook nog een aparte werving volgen, want de v.v. Stedum wil 
in 2034 (het 100-jarig bestaan van de vereniging) ook nog graag actief zijn op de 
velden. 
 

Werven sponsoren en club van 50 
Sponsoren (in welke vorm dan ook) zijn voor de v.v. Stedum van uitermate groot 
belang om de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Momenteel heeft de 
v.v. Stedum 67 donateurs, een kleine 30 (bord)sponsoren en 18 leden van de club 
van 50. De laatstgenoemde club personen en (kleine) bedrijven sponsoren de v.v. 
Stedum jaarlijks met 50 euro. In 2013 is het verhogen van het aantal leden van de 
club van 50 hét speerpunt. Er zal specifieke werving gaan plaatsvinden om dit te 
realiseren. De leden van de club van 50 krijgen als ‘tegenprestatie’ een eervolle 
vermelding in de kantine, op de website en het programmablaadje van het 1e elftal 
en zijn vrijgesteld van het betalen van entree bij de thuiswedstrijden van het 1e 
elftal. Mocht u interesse hebben om ook lid te worden van deze club sponsoren, 
laat dit dan weten aan één van de bestuursleden. Er is een aanmeldformulier be-
schikbaar, waar ook meer informatie opstaat. Hiernaast blijft het werven van bord-
sponsoren (nu reeds 26) een belangrijk aandachtspunt voor de vereniging.  
 
Slotdag v.v. Stedum op 8 juni 2013 
De slotdag van de v.v. Stedum is dit jaar op zaterdag 8 juni 2013. Noteer deze da-



 18

tum alvast, want het belooft weer een leuke dag te worden voor oud en jong in 
Stedum. Natuurlijk in de ochtend een programma voor alle jeugd uit Stedum, in de 
middag het 7 tegen 7 toernooi (opgave kan binnenkort) en afsluitend een barbe-
cue voor iedereen die de v.v. Stedum een warm hart toedraagt. Voor meer infor-
matie over de v.v. Stedum verwijzen wij graag naar www.vvstedum.com.  
 

Arend Koenes 
Bestuur van de v.v. Stedum. 
 

 

Mountainbiken op 24 februari 
 

Fietsclub Oet Steem is van meerde-
re markten thuis. We hebben de 
eerste trainingen op de weg al weer 
gehad, en zijn ook aan het schaat-
sen geweest, maar die variatie is 
nog niet genoeg. Daarom is er een 
mountainbike clinic in voorberei-
ding. 
 

Op 24 februari starten we om 10 uur 
in Raalte, gaan 's morgens oefenen, 
lunchen (zelf meenemen!) En 's 

middags een tochtje rijden. Reken op een hele dag uit. Je moet om mee te doen 
minimaal 16 jaar zijn. Er hebben zich ook al dames opgegeven! Geef bij opgave 
aan of je een helm nodig bent, of je een fiets wilt huren (met daarbij hoe lang je 
bent) en of je eventueel kunt rijden en plek hebt om fietsen mee te nemen. Ver-
voer wordt in overleg geregeld, per auto moet je zelf de brandstofkosten verreke-
nen. 

 

Reistijd volgens de ANWB 1.37 uur. Het zou mooi zijn om 8 uur uit de haven te 
vertrekken, dan hebben we zoveel mogelijk aan de dag. 
Opgave is mogelijk tot 2 februari via de site www.oet-steem.nl/deelname-
toertochten.html. Het door als er tenminste 6 personen meedoen. Geef je gauw 
op, dan weten we waar we aan toe zijn! Voor vragen over kosten of andere vra-
gen? Lies.oldenhof@perivert.nl 
 

Arend Koenes 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Beste mensen, hengelaars en lezers van deze rubriek, namens ons bestuur wens 
ik u allen nog een gelukkig en gezond 2013! Terugkijkend op het afgelopen jaar 
breng ik u in herinnering dat op 26 juli 2012 Wiebe Slager op 96-jarige leeftijd 
overleed. Hij was de laatste nog in leven zijnde medeoprichter van Hengelclub 
"Ons Genoegen".  
 

Het afgelopen jaar werd er door onze hengelclub geen zomeravondcompetitie ge-
organiseerd. Daar was bij onze leden te weinig animo voor. Verheugend is het dat 
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er in dit nieuwe jaar de kans bestaat dat er toch weer viswedstrijden voor de jeugd 
worden georganiseerd. U las daar al wat over in het interview met de familie Til-
lema in 'De Stedumer' van november 2012. 
 

In de afgelopen jaren is er veel veranderd. Nog altijd wordt er veel gevist, ook 
door de jeugd. Maar over het algemeen zie je steeds vaker dat het wedstrijdele-
ment verdwijnt en dat men dikwijls wat meer rustig voor zichzelf, vooral in de va-
kanties, is gaan vissen en dikwijls samen met familie. Hierdoor heeft een hengel-
club over het algemeen meer een administratief karakter gekregen. Immers, de 
club is nu meer de verstrekster van de vispas en de jeugdvergunning geworden. 
Daar is helemaal niks op tegen. Maar het is zeker niet vanzelfsprekend dat deze 
situatie zo zal blijven. Men kan immers nooit uitsluiten dat de wedstrijdsport weer 
actueel wordt.  
 

Met de huidige manier van wedstrijdvissen, waarin de vis relatief kort in een leef-
net zit, zijn de bezwaren tegen hengelwedstrijden minimaal. Ook andere wed-
strijdsystemen in de hengelsport getuigen van groot respect voor het levende we-
zen, de vis. Wij wensen de hengelaars in dit nieuwe jaar een prettige beoefening 
van de hengelsport! 

 

Jeugdvergunningen 2013 zijn weer verkrijgbaar bij de volgende bestuursleden: De 
heer E. Ameling, Klokkenpad 2, de heer J.J.C. Kalisvaart, Hoofdstraat 14, bij de 
heer T. Burgstra, Singel 30. Let op! Wil je niet beboet worden, zorg dan dat je een 
jeugdvergunning van 2013 bij je hebt!  
 

Eldert Ameling 
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen"   
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De Steemer Agenda 
 

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

 
29 januari    Passage, in het Hervormd Centrum aanvang 19.45 uur:  

De heer A.E. Sportel te Midwolda over natuur/wildbeheer.  
 
6 februari   Deadline aanmelden ‘Kom in beweging’. 
 

7 februari Steunstee. Onderwerp: MEE - helpen mensen met een beper-
king voor alle leeftijden. Hervormd Centrum van 14.00 uur - 
16.00 uur. 

 
15 februari  Filmavond in het Trefpunt om 20.00 uur. 
 
19 februari  Vrouwenraad Stedum: Spelletjesmiddag. In het Hervormd Cen-

trum om 14.00 uur. 
 
24 februari  Mountainbike clinic in voorbereiding. 
 

 
26 februari  Jaarvergadering van de Begrafenisvereniging Stedum in café 

‘Het oude Raedthuys’ om 20.00 uur 
 

1 maart  Deadline subsidieaanvraag Reinders Stichting  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 22 februari. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 13 februari. Het liefst per e-mail en anders op cd of usb-stick. 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten. 
 
Redactie: Erik Staal, Bedumerweg 31, Stedum, 0596 58 18 10, destedumer@gmail.com  
Eldert Ameling en Janna Bathoorn. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 

 

 


