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Kletsnat weer thuis 
 

 
 
De 26e avondvierdaagse is goed verlopen. Drie avonden prima wandelweer, maar 
het weer viel de laatste avond niet mee. Als verzopen katten kwamen de kinderen 
en ouderen weer binnen bij de Borgweg, en namen daar hun bloemen en snoep 
in ontvangst. Bij het café kregen ze de medaille, en toen klaarde menig gezichtje 
weer op. Ook het ijs was goed in de smaak gevallen, ondanks de lage buitentem-
peratuur. Zekerheidshalve was er ook warme koffie en thee. De andere avonden 
verliepen goed, leuke routes en goede omstandigheden. Het muziekkorps is af-
geblazen, het had geen zin verregende mensen te ontvangen. Deze keer hoefde 
er niet op medailles gewacht te worden. Na het onthaal bij de Borgweg kon ieder-
een door naar het café, omdat er 
niet op de laatste lopers gewacht 
hoefde te worden. Volgend jaar 
weer een feestelijke ontvangst mét 
Jehova Nissi in de Hoofdstraat. 
Dank aan Rode Kruis, koffieposten, 
boeren die hun eigen weg open 
stelden en Diana voor de gastvrij-
heid in het café.  
 

Lies Oldenhof     
Activiteitencommissie Dorpsbelangen          (Foto’s: Wim Zijlema – Stedum.com)

  
 

 

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 Bernhard Hofman (foto: Janna Bathoorn). Bernhard werkte bij het 
bouwbedrijf S.B. Hofman. Zijn hobby op zijn werk was tegelzetten. Maar hij had en heeft meer 
hobby’s: crazyrace, volleybal, voetbal,vissen en darten. Door ziekte kan hij zijn werk en veel 
van deze liefhebberijen niet meer beoefenen. Eldert Ameling praat met hem. 
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Scholenfusie Stedum 
 

De plannen om de Crangeborg en de Bongerd samen te voegen zijn vertraagd. 
De Medezeggenschapsraad (MR) van de Bongerd vond de plannen van haar be-
stuur niet voldoende onderbouwd en heeft daarom niet ingestemd met het voor-
stel. Ook na extra uitleg van de besturen waren er nog teveel zaken onduidelijk. 
 

Schoolbestuur Marenland (van de Bongerd) is een geschillenprocedure gestart 
tegen het besluit van de MR van de Bongerd. Op 5 juni 2013 wordt dit door een 
landelijke geschillencommissie besproken. 
Allebei de medezeggenschapsraden willen nog steeds samenwerken aan één 
school op 1 augustus 2013. We zijn het met elkaar eens over zaken als identiteit, 
we zijn het dus eens over hoe de fusieschool in Stedum er uit moet zien op het 
gebied van onderwijs en identiteit. 
 

Het conflict tussen het bestuur en de MR van de Bongerd gaat over het zeker stel-
len van deze gewenste identiteit. We willen een school, waar leraren uit openbare 
en christelijke hoek werken. Hiervoor moeten, volgens de MR van de Bongerd, 
meer afspraken gemaakt worden. Alleen op die manier kunnen we ook op wat 
langere termijn goed blijven samenwerken. 
Inmiddels is er een mediation traject gestart op verzoek van beide MR-en. Dit 
houdt in dat de twee schoolbesturen, Marenland en Noordkwartier en de twee 
MR-en samen een oplossing proberen te vinden. Een onafhankelijke mediator 
begeleidt dit proces. Het doel van de mediation is om één school te realiseren in 
Stedum. 
 

Jan Kees Kleuver 
MR-en van de Crangenborg en de Bongerd 
 

 

Crazy-Race in Stedum op 1 juni 
 

Op 1 juni vindt de traditionele autocross weer plaats op de oude ijsbaan in Ste-
dum, aan de Lopsterweg. Aanvang 12 uur en geplande eindtijd 18 uur, maar dat 
kan natuurlijk uitlopen.  
 

Deze keer zijn er enkele dingen gewijzigd, waarvoor we uw medewerking vragen.  
Als eerste een voordeeltje voor gezinnen, de entree is gratis voor kinderen tot 12 
jaar. We hopen daarmee het bezoek aan de autocross als gezinsuitje beter moge-
lijk te maken. Vanaf 12 jaar is de entree 10 euro. Ter controle krijgen betalende 
bezoekers een polsbandje om, waarmee je vrij in en uit kunt lopen. Zo kan er 
geen misverstand ontstaan of u betaald heeft. Aanwonenden krijgen een pols-
bandje, zodat duidelijk is wie er toegang heeft tot de afgesloten omgeving.  
 

Er mag geen glas worden meegenomen binnen het afgezette gebied. Dit is van-
wege nieuwe veiligheidsregels en ter bescherming van de dieren die straks weer 
in de wei lopen. Bij de entree wordt hierop gelet en kan u worden gevraagd of u 
glas bij u heeft. Meegebracht glas moet bij de entree worden afgegeven en kan 
niet voor u worden bewaard. U mag het uiteraard wel zelf wegbrengen. 
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Ten derde vragen wij uw medewerking voor het vrijhouden van de Lopsterweg. 
Graag aan één kant parkeren en in het dorp de auto’s zoveel mogelijk op het erf 
zetten, zodat de weg vrij blijft voor ambulance en brandweer. 
 

Als laatste vragen we uw begrip voor het niet mogen betreden van de landerijen. 
Naast de Uitvaart groeien aardappels, we zetten die kant ook af met hekken. Het 
zal duidelijk zijn dat privé terrein in geen geval betreden mag worden. Voor uw 
sanitair gemak is er een toiletwagen. Het is erg belangrijk met de autocross geen 
onaanvaardbare overlast voor omwonenden te veroorzaken. Laten we daar met 
elkaar goed op letten en indien nodig elkaar aanspreken.  
 

Wij hopen u te zien op deze gezellige middag. Dank aan alle vrijwilligers en aan 
de families Bijen en van Zanten, die als eigenaren van het crossterrein de auto-
cross mede mogelijk maken. 
 

Lies Oldenhof 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen en NNCRO 
 

 

Borgconcert ‘Zomers samenspel’ 
 

Op zaterdagavond 15 juni zijn alle Stedumers van harte welkom op het Borgter-
rein. Er is daar dan van alles te doen. De historische plek, waar tot 1818 nog de 
borg Nittersum stond, komt helemaal tot leven  en wordt weer even het feestelijke 
en avontuurlijke middelpunt van het dorp. Want, het muziekkorps en de toneel-
vereniging van het dorp gaan er lekker samen buiten spelen. Samenspelen, ja. Na 
de twee succesvolle Borgconcerten die Jehova Nissi  eerder organiseerde, krijgt 
het evenement met toneelvereniging ONA nu een extra dimensie. ONA zal tijdens 
en tussen de muziekstukken korte sketches spelen. Met humor en drama. De to-
neelspelers en hun regisseur Erik Bulthuis konden genoeg inspiratie vinden in de 
muziek die het orkest gaat spelen. Die spreekt dan ook echt tot de verbeelding: 
het gaat over Italiaanse romantiek en Ierse dansfeesten, maar ook waart Robin 
Hood rond en komt het circus langs. De muziek van Enrico Morricone  zal vast bij 
velen de zinderende sfeer van de film ‘Once upon a time in the West’ oproepen.  
Kortom, behalve de fantasie zullen ook alle zintuigen geprikkeld worden. Niet al-
leen oor en oog, maar ook neus en smaakpapillen. Want de hele avond zal er bij 
Tonny Slager en zijn crew lekker eten en drinken te krijgen zijn. Het concert begint 
om 21.00 uur. Het kan handig zijn om een eigen stoeltje mee te nemen. 
 

Fenneke Colstee 
Cmv Jehova Nissi 
 

 

Opbrengst collecte hartstichting 
 

De collecte voor de Hartstichting welke gehouden is van 14 t/m 20 april heeft € 
589.12 opgebracht. Gevers en geefsters hartelijk dank hiervoor! Ook wil ik de col-
lectanten langs deze weg nogmaals hartelijk danken voor hun inzet.  
 

Ida Rijskamp  
De Hartstichting 
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Bernhard Hofman en Elisa Bolhuis 
 

Op een donderdag-
middag breng ik een 
bezoek aan Bernhard 
Hofman. Samen met 
Elisa Bolhuis (1987) 
woont hij in een van 
de karakteristieke 
straatjes van het dorp 
Stedum. Bovenop de 
wierde, aan de Kaak-
straat 8. 
Veel mensen kennen 
Bernhard, hetzij van 
'Bouwbedrijf S.B. 
Hofman' waarvan zijn 
broer Gerard de baas 
is, hetzij uit de wereld 
van de amateursport. 
In Stedum is Bernhard 
een bekende visser. 
Zo viel Bernhard in de 
hengelsport bij Hen-
gelclub "Ons Genoe-
gen" jaar in en jaar uit 
in de prijzen. Eerst bij 
de jeugd en later als 
deelnemer aan de 

Zomeravondcompetitie. In die tijd dat er nog wedstrijden werden gehouden zat hij 
altijd wel bij de eerste drie. Zijn specialiteit is het vissen met een winkle picker. 
Ooit maakte hij op een Zomeravondwedstrijd een werelduitslag, maar daarover 
straks meer. 
 

In hun mooie huiskamer, met een fijne kop koffie voor ons, nemen wij eerst de 
onderwerpen van het gesprek van deze middag door. Wij zullen het hebben over 
het werk van Bernhard bij het bedrijf waarvan eerst zijn vader Sake B. Hofman de 
baas was en sinds 2011 Bernhards broer Gerard. En wij zullen het hebben over 
de hobby's van Bernhard, sporten die hij beoefende, óf nu nog steeds beoefent. 
En dan nog een sport waaraan hij in eerste instantie deelnam en waar hij later 
een functie in kreeg.  
Ook staan wij stil bij zijn huidige situatie. Na aanvankelijk een druk en werkzaam 
leven, gooide een vervelende kwaal roet in het eten. Concreet betekent dit dat 
Bernhard sinds kort ten dele aan huis gekluisterd is. Hofman: "Ik heb MS (Multiple 
Sclerose), dezelfde ziekte als een van mijn oma's." 
Bernhard werd geboren in 1978 in Ten Boer als jongste van de drie kinderen van 
Sake B. Hofman en zijn vrouw Dity. Op dit moment wonen zijn ouders in Belling-
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wolde. "Maar," zegt Bernhard, "ik voel mij wel een echte Stedumer, want ik was 
een halfjaar toen ik in Stedum kwam wonen. Mijn vader Sake is destijds in Ten 
Boer begonnen. Maar daar had hij uiteindelijk te weinig ruimte. Dat was dan ook 
de reden dat wij naar Stedum verhuisden, naar de Lopsterweg 4-A. In 2011 ging 
mijn vader met pensioen en toen ging het bedrijf naar mijn broer Gerard. Ook nu 
nog heet het bedrijf 'Bouwbedrijf S.B. Hofman'. Die B. Staat voor Bernhard... Je 
ziet dus dat ik vernoemd ben!" Als kind al werd hij bij het werk betrokken en mocht 
Bernhard de boel aanvegen en opruimen. Op die manier is hij stap voor stap in 
het timmermansvak gerold. Op zijn zeventiende was het dan zover. Na een 
bouwopleiding in Delfzijl kwam hij bij zijn vader in het bedrijf. "Normaliter werkte ik 
acht uur per dag. 's Morgens om halfzeven ging de wekker." 

 

Op het moment van ons gesprek, 2 mei 2013, is het bijna tien jaar geleden dat 
Bernhard en Elisa een relatie kregen. "Wij zijn om precies te zijn over twee weken 
tien jaar bij elkaar! In dit huis wonen wij alweer zeven jaar." 
Elisa werkt vier dagen in de week bij Essent. Ook deze donderdagmiddag is Elisa 
aan het werk. 
Ik vraag: "was er ook iets in jouw werk, in jouw vak, waar je in gespecialiseerd 
was?Wat je graag deed of goed kon?" "Ja, tegelzetten, vooral tegelzetten in de 
badkamer was mijn specialiteit en mijn hobby," vertelt Bernhard. 
 

Van dat werk gaan wij door naar de sport waar zijn meest geliefde bezigheid au-
tocross blijkt te zijn. "Ik heb zelf drie jaar lang gereden. Tien jaar geleden ben ik 
met de Crazy-Race in Stedum met de ambulance afgevoerd... Ik was in de sloot 
beland. Het gekke was dat men op dat moment in het ziekenhuis eigenlijk niets 
kon vinden. Maar nu kunnen wij wel stellen dat mijn klacht die ik toen had al wat 
met mijn MS te maken had en dat ik dat al langer onder de leden had. Op dit mo-
ment zit ik in de organisatie van Crazy-Race. Ik zit tegenwoordig in een hoogwer-
ker en ik doe de start. Dat gaat met een kastje met lampen en niet met een start-
pistool. Eerst brandt er één rode lamp, daarna twee stuks. Wanneer de derde 
lamp brandt sla ik alle lampen in één keer uit en mogen de auto's weg!" Bij deze 
beschrijving van de start zie je ze als het ware optrekken en vaart maken. Je hoort 
bijna het geluid van de motoren van deze snelle wagens. Kluiten modder vliegen 
door de lucht.  
"De club waarvan ik lid ben," vervolgt Hofman, "is de NNCRO, de Noord-
Nederlandse Crazy-Race Organisatie. In principe organiseren wij zes races in het 
jaar op zes verschillende banen, in zes verschillende plaatsen. Bijvoorbeeld in 
Stedum, Ulrum en Pieterburen. Op één juni is er in Stedum weer Crazy Race op 
de spectaculaire baan!" 
 

Staat de autosport wat belangstelling betreft bij hem bovenaan, hierna volgt vol-
leybal. "Helaas heb ik daar door rugklachten een punt achter moeten zetten. Ik 
speelde in Loppersum bij LSV. Maar ik ga nog vaak mijn oude team aanmoedi-
gen! Ook mijn broer Gerard zit bij LSV in Loppersum in sporthal 'De Boshal'." 
Bernhard Hofman is ook trainer geweest van LSV-heren 3. "In die tijd trainde ik 
zelf twee keer in de week. Op zaterdag speelden wij een wedstrijd. Daarnaast gaf 
ik één keer in de week training. En ik voetbalde ook nog in Loppersum. In principe 
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sportte ik bijna elke dag. Voetbal was daarmee mijn derde mooiste hobby, maar 
dan reken ik mijn werk niet mee." 
 

Wat was zijn indrukwekkendste opdracht ooit in de bouw? Bernhard: "Ik heb acht 
jaar lang in een serviceflat gewerkt. Ik werkte daar aan de badkamers. Daar 
moesten honderdzeventig badkamers gerenoveerd worden en daarnaast nog 
eens evenveel keukens. "Eerst moest alles eruit gesloopt worden. Daarna alles er 
weer ingebouwd. Ik betegelde die badkamers. Een beste klus." Hofman zijn aller-
mooiste opdracht en daarbij tevens zijn laatste, was het ombouwen van een 
schoolgebouw tot een zeer moderne woning. "Dat was in de stad Groningen. Het 
ging om een woning met heel veel design. Alles daar was supermodern. Ter illu-
stratie laat hij een aantal foto's zien van dit prachtige huis. "Wij moesten daar 
wanden plaatsen, maar ook ronde wanden. Verder hebben wij er vier kilometer 
vloerverwarming geplaatst! Het is echt een superwoning geworden." Op de foto's, 
opgeslagen in zijn telefoon, zien wij zeer strakke kasten, leuk ingedeeld. Ook een 
ronde wand kan ik bekijken. Verder is er een foto van de lift en van een kast met 
een televisie. De wc, de trap, alles is wit en super strak van vorm en afwerking. 
 

Het vissen gaat Bernhard nog steeds goed af. Het is een sport waar hij bij de 
hengelclub in Stedum behoorlijk in uitblonk. Waarschijnlijk is de uitslag die hij op 
30 juni 2010 maakte, op de zesde wedstrijd van de Zomeravondcompetitie van 
Hengelclub "Ons Genoegen", de beste uitslag in deze competitie die er bij "Ons 
Genoegen" ooit gemaakt is. Kijkt u even mee: Bernhard ving 15 vissen met maar 
liefst een gewicht van 21130 gram! En dat leverde hem 437,6 punten op! 
Hofman betreurt het dat er op dit moment in Stedum geen viswedstrijden meer 
georganiseerd worden. "Daarom vis ik tegenwoordig in Ten Post, de woensdag-
avond-competitie. Daar vist op het moment nog een Stedumer en nog een oud-
Stedumer. Als ik ga vissen dan ga ik zitten en blijf ik op die plek. Ik zeg altijd: Als 
de vis op deze plek niet zit dan zit de vis verderop ook niet...." 
 

Terwijl Hofman een aantal sporten niet meer beoefent, omdat deze sporten nu 
problemen geven, blijkt plotseling dat darten een goed alternatief is.  
"Darten is geen overdreven intensieve lichamelijke sport. Maar je moet je goed 
concentreren. En dat vind ik juist mooi!" Hofman gooit bij Middelstum bij de 'Dart-
vereniging de Pieltjekwakkers'. "Een vereniging met ongeveer vijfentwintig leden. 
Elke vrijdagavond gooien wij, terwijl wij dus aan het trainen zijn, een onderlinge 
competitie."  
Ze hebben er twee teams. Eén team speelt eredivisie en het andere derde divisie. 
"Ik hoop dat ik komend seizoen wedstrijden kan spelen. Want ik moet nog instro-
men in de derde divisie." Het nieuwe seizoen begint in september. Bernhard zit nu 
vier maand op darten. 
Terwijl wij vanmiddag de belangrijkste dingen besproken hebben is het bijna half-
vier. Straks om een uur of vijf gaat Bernhard naar de keuken. Op de dagen dat 
Elisa werkt kookt hij het eten. "Verder ben ik hard aan het re-integreren. Het zal 
denk ik een administratieve baan worden. Maar het lijkt mij heel leuk om in een 
winkel te staan!" 
 

Eldert Ameling 
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In de kijker 
 

In deze rubriek worden 
nieuwe of minder bekende 
bewoners van het dorp voor-
voorgesteld. Deze borduurt 
verder op de oude rubriek : 
Nieuwe bewoners. Deze 
keer  zijn Johan en Selma. 
Zij wonen aan Lopsterweg 
23. 
 

Sinds wanneer wonen jul-
lie  in Stedum?  
Sinds  19 mei 2012. 
 

Waar zijn jullie geboren?  
Johan is geboren in Garst-
huizen en Selma in Stedum. 

Wat doen jullie voor de kost?  
Johan is timmerman en Selma is onderwijzeres in het basisonderwijs. 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid?   
Johan houdt van klussen , voetballen en Selma  houdt van dansen, contacten met 
vrienden en lezen. 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming?  
Johan houdt van de achtertuin en Selma gaat graag naar Spanje. 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland?   
Een gereedschapskist en een boek. 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen?  
Onze vrienden en contacten wonen ook in Stedum. 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe?   
Voetballen en vrijwilligster bij de voetbalkantine  en vrijwilligster bij de speelweek. 
 

Wat zouden jullie doen als jullie de Postcodeloterij Straatprijs winnen?  
Een huis  bouwen. 
 

Wat vinden jullie  naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum?  
Het Stedumerbos en het voorhuis van de boerderij van familie van Zanten. 
 

Wat is jullie antwoord op de  vraag van de vorige nieuwe bewoners: Heeft 
Jan de Patatman een belangrijke rol gespeeld om te verhuizen naar Ste-
dum? Zo ja, zou de nieuwe bewoners Jan aanbevelen? 
We vinden het leuk , maar het is een bijkomstigheid, desondanks heeft Jan wel 
lekkere patat. 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen?  
Wat vinden jullie ervan als de twee scholen bij elkaar komen? 
 

Afie  Nienhuis 
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Nieuws van de speelweek ‘een reis door de ruimte’ 
 

Tussen 12 t/m 15 augustus gaat het gebeuren. Dan staat Stedum in het teken van 
‘Een reis door de ruimte’. De voorbereidingen van de speelweek zijn in volle gang 
en een deel van het programma is bekend. In dit bericht lees je veel informatie en 
is ook het inschrijfformulier bijgevoegd. Daarmee kunnen kinderen en meewer-
kende ouders en vrijwilligers zich opgeven. 
  
Het programma in grote lijnen 
Op maandag starten we natuurlijk met het bouwen van de hutten. Dinsdagoch-
tend werken we door aan de hut en de middag zullen we sportief doorbrengen 
onder leiding van Leef Outdoor, bekend van de Bootcamp. Op woensdag is er 
een dag-, avond- en nachtprogramma. In de middag wordt het programma inge-
vuld door Youtech. Www.youtech.nl is een website over allerlei leuke kanten van 
techniek. Youtech gaat regelmatig ‘on tour’ en heeft onze Stedumer speelweek 
uitgekozen om dit jaar te bezoeken. 
De donderdagochtend begint met een lekker ontbijt en krijgt een leuke invulling en 
aan het eind van de dag gaan we samen eten en sluiten we met een groot vuur 
de speelweek af.  
 
Helpende handen 
De speelweek draait volledig op vrijwilligers. Behalve de intitiatiefgroep (Tamara 
Werkman, Catharina Reker, Dinie Smit, Patty Titus en Ingrid Meijer) hebben in-
middels hebben de eerste vrijwilligers zich alweer aangemeld. Luit, Ronald en 
Wim van stedum.com  zijn van de partij voor de audio-ondersteuning en Kees 
Vriezema gaat weer de hele week leuke filmpjes maken. 
Ook anderen boden hun hulp inmiddels aan en er is een eerste vrijwilligersavond 
geweest. Ook dit jaar verwachten we dat ouders of verzorgers van deelnemende 
kinderen zich voor minimaal een dag beschikbaar stellen als vrijwilliger. Wil je 
meer meehelpen, dan heel graag. En ook als je geen deelnemende kinderen 
hebt, maar wel wilt meehelpen, ben je van harte welkom.  
 
Hoe moet je je opgeven?  
Vul de onderstaande formulieren in (voor deelnemende kinderen en vrijwilligers), 
knip ze uit en doe ze vóór 7 juli in de brievenbus bij: Catharina Reker, Ypeylaan 9, 
of Patty Titus, Weemweg 26. 
Kinderen worden alleen als deelnemer geaccepteerd als ouders zich ook voor mi-
nimaal een dag opgeven. Deze eis komt misschien een beetje onvriendelijk over, 
maar is noodzakelijk voor het verantwoord kunnen organiseren van zo’n week. 
We willen immers allemaal dat ons kind goed begeleid wordt. Daarbij blijkt dat het 
betrokken zijn in zo’n week ook nog eens heel erg leuk is. 
Je kunt op het deelnameformulier voor vrijwilligers aangeven wanneer je beschik-
baar bent. Kinderen uit andere dorpen zijn welkom als ze hier op school zitten.  
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De kosten 
 

De kosten zijn voor het eerste kind: € 12,50, voor het tweede kind € 10, en voor 
derde en volgende kinderen: € 7,50. 
Je kunt het geld tot uiterlijk 7 juli overmaken op bankrekening 3063 11 275 (Ra-
bobank Noord Groningen) t.n.v. Vereniging Dorpsbelangen inzake speelweek on-
der vermelding van het aantal kinderen. 
 

Meer informatie 
Voor meer informatie kun je bellen met Dinie Smit op 55 14 54.  
 

Dinie Smit 
Organisatie Speelweek 
 

Opgaveformulier kinderen speelweek stedum 2013 
 

Inleveren bij Catharina Reker, Ypeylaan 9 of Patty Titus, Weemweg 26, vóór 7 juli  
 
 
Naam  ________________________ 
 
Straat  ________________________ 
 
Plaats   ________________________ 
 
Telefoon   ________________________ 
 
E-mail  ________________________ 
 
Onderstaande kinderen doen mee: 
 
Naam :    Mijn kind zit nu (dit schooljaar 2012/2013) in groep 
 
________________________________ Groep   __________  
 
________________________________ Groep   __________  
 
________________________________ Groep   __________ 
 
________________________________ Groep   __________ 
 
 
Bijzonderheden waarmee rekening moet worden gehouden: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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Opgaveformulier vrijwilligers speelweek Stedum 2013 
 

Inleveren bij Catharina Reker, Ypeylaan 9 of Patty Titus, Weemweg 26, vóór 7 juli.  
 
Naam 1 _____________________________  
 
Adres:   _____________________________ 
 
Telefoon:  _____________________________ 
 
E-mail:  _____________________________  
 
 
Naam 2: _____________________________ 
  
Adres : _____________________________ 
 
Telefoon: _____________________________ 
 
E-mail : _____________________________ 
 
Kruis aan wat je wilt doen: 
Naam 1: naam 2: 
   O       O  maandag: timmeren aan de hutten 
   O    O  dinsdag: werken aan de hut en sportieve middag 
   O    O  woensdag: overdagprogramma van Youtech 
   O    O  woensdag: avond en nacht (van 20.00 uur tot ontbijt) 
   O    O  donderdag: ochtend en avond (8.00-12.00 en 18.00-20.00) 
 
Als je naast één van de bovengenoemde taken nog extra hulp wilt bieden, dan 
kun je één van de onderstaande taken aanvinken. Let op: dit zijn slechts extra ta-
ken. Van de vrijwilliger verwachten we in ieder geval deelname aan één van de 
bovenstaande taken. 
 
Extra taken: 
O vrijdagavond voorbereidende taken 
O zaterdag voorbereidende werkzaamheden 
O hutten afbreken op donderdagmiddag en opruimen  (13.00 tot 18.00 uur) 
O vrijdag overdag opruimen en eindschoonmaak 
O als groepsleiding voor 1, 2, 3 of  4.dagen (omcirkel het aantal), namelijk op 
de volgende dagen: 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
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Dorpsgenoten, 
 

 
 
Graag wil de Oranjevereniging alle dorpsgenoten en vrijwilligers bedanken die 
zich hebben ingezet om van deze bijzondere Koninginnedag een gezellige dag te 
maken. 
Voor de Oranjevereniging waren de Koningspelen, het begin van een paar drukke 
dagen. De spelen werden geopend door voorzitster Dinie Smit. Jammer voor de 
kinderen dat het zo koud was en dat het ging regenen. Maar het ontbijt was 
prachtig met alle kinderen, samen met 1,3 miljoen basisschool kinderen in heel 
Nederland. 
 

Zaterdag middag om 16.00uur werd de Koningslinde geplant op het terrein achter 
de jeu-de-boulesbaan. Een schitterende boom die naar wij hopen erg groot gaat 
worden zodat het altijd een herinnering is naar 30 april 2013. 
Doordat wij schermen hadden voor de live uitzendingen in het Hervormd Centrum 
en in de Sporthal moesten alle ramen dicht worden geplakt. Zodat iedereen de 
Abdicatie en Inhuldiging kon zien. 
 

De aubade begon om 9.15 uur. Samen met de muziekvereniging Jehova Nissi. 
We hadden de teksten van de liedjes naar scholen gebracht zodat de kinderen 
ook konden meezingen. Na een toost op de Koningin gingen we voor koffie met 
Oranjekoek naar binnen zodat we daar om 10.00uur de Abdicatie konden zien. 
Een historisch moment voor Nederland. Na jaren weer een Koning. Koning Willem 
– Alexander en Koningin Máxima met hun drie dochters wat hebben we allen ge-
noten van de balkonscene.  
Tegen 11.00uur begonnen de Kinderspelen op het sportveld. Gelukkig was het 
weer goed en gingen ook om 12.30 uur de Steemer Spelen van Start. En ook de 
priegelmarkt. 
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Tegen 14.00uur hadden we een kleine pauze om de Inhuldiging te zien in de 
sporthal. Schitterend Doordat de Oranjevereniging 65 jaar bestaat hebben we in 
de pauze getrakteerd op cupcakes versierd met 65. Een prachtig gezicht. 
De Steemer spelen bestonden onder andere uit  Hoefijzer gooien, Rietjes overge-
ven, banden rollen en touwtrekken. Met als slot natuurlijk de Oranje WC pot gooi-
en.  Geweldig. Heike Smit gooide de pot het verst weg 9.60 meter. 
De teams streden tot het uiterste. Er hadden zich vijf teams opgegeven. De ijs-
vereniging, Swaithoes, De CJV, De Deurbroezers en de Schuttersvereniging. 
 

Clown Joepie kwam tegen 14.15 uur het veld oprijden met een kinderwagen vol 
ballonnen. Ze maakte prachtige dierfiguren ervan. 
 

Ook was er in het Hervormd Centrum een scherm opgesteld voor het samen zin-
gen van het Koningslied en de vaartour van het Koninklijk gezin. Tegen 20.30 uur 
begon het toneel van de Buurtvereniging Mitnkander uit Bedum. Een blijspel OPA  
APESTEERTJE PUNT NL. Schitterend gespeeld onder de regie van Johan Brok-
ken en natuurlijk stedum.com met Luit Keller voor het licht en geluid. Na de tom-
bola en het zingen van het Gronings Laid sloot de voorzitster de avond af.  
Een speciaal bedankje voor Stedum.com. De jongens hebben erg hun best ge-
daan met de apparatuur en foto’s deze dagen. 
 

Coby Nienhuis 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

10 jaar Boekenwerkplaats 
 

De Boekwerkplaats in Stedum bestaat tien jaar. In die periode zijn onder meer 
prachtige boeken, dozen, handgeschept papier en mappen gemaakt door hon-
derden cursisten. Om hen te eren is van 11 mei tot en met 1 juni een tentoonstel-
ling ingericht op twee plekken in Groningen (boekhandel Godert Walter en anti-
quariaat Berger en De Vries). Ook in Stedum (De Boekwerkplaats) wordt werk 
van de cursisten tentoongesteld. 
 

De tentoonstelling bij Boekhandel Godert Walter en bij antiquariaat Berger en De 
Vries is tijdens de openingstijden te bezoeken (zie voor actuele openingstijden 
www.goldertwalter.nl en www.bergerendevries.nl). De tentoonstelling in Stedum is 
op donderdag en vrijdag geopend en na afspraak (info@boekwerkplaats of (0596) 
55 15 88). Alle tentoonstellingen zijn uiteraard gratis te bezoeken. 
 

In de Boekwerkplaats en bij Berger & De Vries zijn van 11 mei tot en met 1 juni 
diverse activiteiten zoals een spreekuur van de Boekdokter, workshops en een 
open atelier. Op 11 en 12 mei wordt in de Boekwerkplaats een workshop Groen-
tepapier scheppen georganiseerd. Er wordt dan papier gemaakt van groenten. 
Meer en actuele informatie is te vinden op www.boekwerkplaats.nl  
 

Susanna Lemstra 
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Nieuws van dorpstuin de Heemen 
 

De appel- en perenbomen bloeien en geuren dat het een lust is. In de kas bloeien 
de aardbeien en ze maken ook al kleine vruchtjes. Binnenkort kunnen de eerste 
aardbeien worden geoogst. Dat willen we graag samen met anderen doen. In het 
bijzonder denken we aan de wat ouderen. Zij hebben nog de kennis over jam ma-
ken en wecken. Graag nodigen we u uit voor de eerste bijeenkomst op woensdag 
5 juni om 15.00 uur op de zorgbuurderij De Heemen. Op het programma staat: 
lekkere dingen maken met aardbeien en rabarber.  
 

 

 
In de volgende bijeenkomsten gaan we steeds verwerken wat de tuin op dat mo-
ment biedt aan bessen, pruimen, appels en peren. Naast de bekende inmaak als 
jam, limonade, appelmoes en stoofperen in potjes proberen we ook de onbeken-
dere inmaak: chutneys en zoetzuren, kruidenazijn. Kruiden drogen en bloemen-
potpouries maken. Het wordt vast een geurig en kleurig seizoen. Informatie en 
opgave bij Margreet Wiersema, O6 – 36 07 48 97 of buur@deheemen.nl 
De overige middagen zijn op: 19 juni; 3 en 17 juli; 7 en 21 augustus; 4 en 18 sep-
tember.  
 

Hebt u vervoer nodig? Bel Margreet of Mannie (0596) 55 13 09. 
 

Margreet Wiersema 
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Kledingactie  
Op zaterdag 25 mei en de week er voor, slaan een aantal kerken in en rond Ste-
dum en Westeremden weer de handen inéén voor een gezamenlijke kledingactie. 
Ook dit jaar is de opbrengst voor Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) en met name 
voor het project van het Christelijke kinderhuis “De barmhartige Samaritaan” te 
Nagydobrony in de Oekraïne.  
Op zaterdag 25 mei wordt huis-aan-huis in Stedum kleding opgehaald. U kunt de 
kleding vóór 10 uur aan de weg zetten.  
Overigens kunt het hele jaar door uw kleding en huishoudtextiel zoals lakens, 
schoenen dekbedden, tassen, enzovoorts, brengen bij het vaste depot van Wim 
en Coba Veen, Adriaan Clantstraat 14 in Stedum. Alle kleding moet schoon en 
heel zijn. 
Ook oud frituurvet kunt u inleveren bij  Wim en Coba. Dit gaat in een verzamelvat 
en wordt verkocht. De opbrengst hiervan komt ten bate van het vervoer van de 
kleding naar Delft. 
 

De Stichting HOE heeft ver-schillende projecten in Oost-Europa. Het kinderhuis 
waar Wim en Coba regelmatig komen heeft voor eigen onderhoud een bakkerij, 
boerderij en kwekerij opgezet waar ook mensen uit de omgeving werken. Werk-
loosheid is er een groot probleem. De kinderkleding komt veelal in het kinderhuis 
terecht en de overige kleding gaat naar projecten in de omgeving en verder Oost-
Europa in.  
 

Meta de Vries 
Hervormde gemeente SLWT 
 

Verslag Informatiepunt Stedum (voorheen Steunstee) 
 

Op donderdag 16 mei hadden we voor de laatste keer dit seizoen informatiepunt 
in het Hervormd Centrum. Er waren 19 dames aanwezig. Sieta Smit heette ons 
van harte welkom en in het bijzonder Christien Kilburn uit Appingedam, met het 
onderwerp “Transpersoonlijk therapeut”. 
 
Zoals gewoonlijk begonnen we eerst met een kopje koffie/thee, waarna Christien 
het woord nam. Ze stelde zich aan de aanwezigen voor en vertelde welke oplei-
ding ze gevolgd had. Ze werkt parttime als assistente bij dokter Oosterhuis. Daar-
naast heeft ze een praktijk aan huis in Appingedam, waar ze transpersoonlijk the-
rapeut is. In transpersoonlijke therapie gaat het ten eerste om bewustwording. Het 
verschil tussen de therapie van een psycholoog en een transpersoonlijk therapeut 
is, is dat transpersoonlijke therapie problemen niet wil oplossen maar ziet als ho-
rend bij het leven. Transpersoonlijke therapie ziet een probleem als symptoom 
van een dieper liggend conflict. Verder geeft Christien ontspannings- en verdie-
pingscursussen en een cursus ‘Eten met aandacht’. Voor de pauze oefenden we 
twee aan twee en stelden elkaar een open vraag, waar de ander een antwoord op 
moest geven. We kwamen tot de conclusie dat het erg moeilijk is te begrijpen wat 
de ander precies bedoelt.  
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Na de pauze ging Christien met  ons een ontspanningsoefening doen. Ontspan-
nen houdt in dat je je aandacht verlegt van je hoofd (denken) naar je lichaam, je 
meer bewust wordt van wat je voelt en wat je wilt. Via de concentratie op je 
ademhaling maak je contact met je lijf (voelen). Dit alles onder leiding van de the-
rapeut, die ons instrueerde door haar stem en visualisaties gaf om je gedachten te 
onderbreken. De nadruk ligt vooral op het oefenen, geen doel hoeven te behalen, 
wat juist vaak spanning opwekt… 
Voor meer informatie: 06 – 44 04 18 09 of www.praktijkopwierde.nl , 
www.therapieappingedam.nl 
Het was een ontspannen en leerzame middag. Sieta bedankte Christien met een 
envelop en wenste ons allen wel thuis en tot september. 
 

Afie Nienhuis 
 

sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp 

  

Steemer omloop weer een groot succes  
 

De 12e editie van de Steemer Omloop was zaterdag 11 mei dankzij de weergoden 
(die het wel even spannend maakten) en de grote opkomst weer een groot suc-
ces. Het is altijd weer een mooie happening als de Basisschooljeugd en de senio-
renlopers om en door ons dorp rennen en hun beste beentje voorzetten.  
Wilt u de uitslagen zien en de vele foto's bekijken ga dan naar Stedum.com of 
buurcontactloopcircuit.nl  
 

Het bestuur van de ijsclub Stedum wil alle vrijwilligers en betrokkenen bedanken 
die deze Steemer Omloop weer tot een succes hebben gemaakt 
 

Peter Slager 
 

 

Schuttersseizoen 2012-2013 
 

Het schuttersseizoen werd afgesloten met de jaar-
vergadering en prijsuitreiking op 25 april 2013. Tij-
dens  de jaarvergadering werd er aan Siebrand 
Dijkema een wandbord overhandigd  omdat hij 
sinds 14 april 1983 voorzitter is van de schutters-
vereniging. 
 

De schuttersvereniging bestaat op 1 november  40 
jaar en er zijn schutters die al 20 tot 40 jaar lid zijn 
van de vereniging. Al met al een vereniging die ook 
blij is met de jonge generatie die ook veel plezier 
aan het schieten hebben. 

Zo hebben we dit jaar zelfs weer een H.Klasse. Een Wisselbeker is beschikbaar 
gesteld door de voorzitter Siebrand Dijkema. 
 

Uitslag Seizoen 2012-2013 
Hoogste Kaart in de C.Klasse met 114 pnt Harm Pestoor               
B.Klasse met 112 pnt Hilda de Leeuw 
A.Klasse met 113 pnt   Wim Gremmen. 
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H.Klasse met 115 pnt  Rianne Lofvers. 
Hoogste Kaart Pistool. Met 93 pnt Rianne Lofvers. 
Uitslag  Pistool: 3

e
 pr. Met 2009 pnt en een gemiddelde 80.36 Wim Gremmen         

2
e
 pr. Met 2112 pnt en een gemiddelde 84.48 Corné Reker 

1
e
 pr. Met 2114 pnt en een gemiddelde 84.56 Rianne Lofvers. 

Voor de 4
e
 keer ontvangt Rianne de Wisselbeker. 

Uitslag Geweer C.Klasse: 3
e
 pr. 2375 pnt en een gemiddelde 95.00 Harm Pestoor        

2
e
 pr. 2411 pnt en een gemiddelde  96.44 Martijn Berends          

1
e
 pr. 2536 pnt en een gemiddelde 101.44 Wim Zijlema  

Wim Zijlema ontvangt de Wisselbeker en promoveert naar de B.Klasse. 
Uitslag Geweer B.Klasse    
3

e
 pr. 2572 pnt en een gemiddelde 102.88 Peter Jans           

2
e
 pr.  2575  pnt en een gemiddelde 103.00 Corné Reker 

1
e
 pr.  2636  pnt en een gemiddelde  105.44  Martin van Dijken   

Martin van Dijken ontvangt de Wisselbeker en promoveert naar de A.Klasse. 
Uitslag Geweer A.Klasse  
2

e
 pr. 2550 pnt en een gemiddelde 102.00 Coby Nienhuis 

1
e
 pr. 2637  pnt en een gemiddelde 105.48  Wim Gremmen. 

Wim Gremmen ontvangt de Wisselbeker. 
Uitslag Geweer H.Klasse  
2

e
.pr. 2708 pnt en een gemiddelde 108.32 Rianne Lofvers 

1
e
 pr. 2721 pnt en een gemiddelde 108.84 Willem Bruinius.  

Willem Bruinius ontvangt de Wisselbeker. 
Schutterskoning  is Willem Bruinius.  
1

e
 sec. Rianne Lofvers - 2

e
 sec.Wim Gremmen - 3

e
 sec. Martin van Dijken. 

 

Na de Kroning en het toezingen van het Grunnings Laid wenste de voorzitter ons 
wel thuis en een prettige vakantie toe. 
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Groninger schuttersbond   
Op Vrijdag 26 april hebben de schutters deelgenomen aan de Groninger Schut-
tersbond Kampioenschappen gehouden in de zalen van de Schuttersver. Zeerijp. 
Er was veel deelname van schutters uit omliggende dorpen.nl. 
SV  Boetendiekse schutters uit Roodeschool  - SV. De Musketiers uit t´Zandt- 
SV.Zeerijp uit Zeerijp- SV Bierum uit Bierum -  SV.de Eemslanders   uit Appinge-
dam - SV. Holwierde uit Holwierde.-SV. Buurschutters uit  Garmerwolde - 
SV:Blijham uit Blijham - SV. Weiwerd uit Farmsum- SV:Stedum uit  Stedum -
.SV.Foxhol  uit  Foxhol.  
De Schutters uit Stedum togen met  12 schutters naar Zeerijp.  
Uitslag  Heren Geweer    
C.Klasse    1

e
 prijs   156 pnt   Harm Pestoor 

B.Klasse    2
e
 prijs 163 pnt Wim Zijlema  

Uitslag Dames Geweer H.Klasse  
2

e
 prijs 165 pnt Rianne Lofvers          

B.Klasse 1
e
 prijs 166 pnt Coby Nienhuis 

Uitslag Pistool B.Klasse  
1

e
 prijs 83 pnt. Wim Zijlema; C.Klasse 1

e
 prijs 57 pnt   Marie Louise Boneschansker. 

Een 2e prijs werd behaald als Vereniging met een gemiddelde van 160.50 (de 
hoogste zes schutters) er werd hoog geschoten door iedereen,een geweldige 
prestatie. 
 

Ook de bekende vleesprijzen van de tombola gingen mee naar huis. 
De schutters gaan op 17 mei naar Appingedam naar de 3 houdingen toernooi. 
Staand-liggend en knielend schieten. Vertrek 19.30uur vanaf het café. 
 

Coby Nienhuis 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Soms, in een gedicht of een in verhaal, wordt een vraag een aantal keren her-
haald. Dat kan bijzonder aardig zijn. Vaak heeft het ook een bepaalde functie. Je 
kunt er bijvoorbeeld een standpunt mee versterken. 
 

Dat ik hier zo dadelijk op dezelfde plek in 'De Ste-
dumer' opnieuw dezelfde vraag ga stellen als in het 
artikel van februari 2012 is heel treurig.... Op die 
vraag kwam namelijk geen enkel antwoord. Het be-
stuur had daar wel op gerekend! 
Opnieuw: Wie is bereid om de heer Tjeerd Burgstra 
op te volgen als secretaris van Hengelclub "Ons 
Genoegen"? 

 
In zijn huiskamer aan de Singel neem ik met Tjeerd Burgstra deze zaak weer 
eens een keer door. "Uiteindelijk," zegt hij, "hebben wij ook al veel eerder aange-
geven dat ik ermee wil stoppen. Toen werd er ook niet op gereageerd. Maar nu 
was ik ervan overtuigd dat er wel respons op zou komen." En Burgstra vervolgt: 
"Op dit moment heeft een secretaris eigenlijk een stuk minder werk te verstouwen 
dan in die jaren toen er nog wedstrijden werden gevist. Veel werk is het niet meer. 
De reden dat ik er mee op houd heeft alles te maken met mijn leeftijd. Het is toch 
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normaal, dat wanneer je al in de zeventig bent, je je functie overdraagt aan een 
jonger persoon! Er zijn een heleboel jongere mensen met een visvergunning die 
dit werk makkelijk van mij over kunnen nemen! En natuurlijk zal ik de nieuwe se-
cretaris uitleggen wat er gedaan moet worden. Wij zullen alles goed bespreken. 
Een nieuwe secretaris krijgt van mij alle steun!" 
 

Wilt u secretaris worden van Hengelclub "Ons Genoegen", dan kunt u recht-
streeks contact opnemen met Tjeerd Burgstra, Singel 30, Stedum. Telefoonnum-
mer (0596) 55 15 52. 
 

Eldert Ameling 
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen"   
 
 
 

 
De Steemer Agenda 

 

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

24, 25 mei Musical ‘Straten’ in Gereformeerde kerken van Ten Post (vrijdag) 
en Stedum (zaterdag) om 20.00 uur. 

 

25 mei   Vanaf 10.00 uur 's een kledinginzamelingsactie namens de  
gezamenlijke kerken.  
 

25 mei  Open dag Jensemaheert van 10.00 – 16.00 uur 
 
1 juni   Crazy-Race 
 

15 juni Borgconcert ‘Zomers samenspel’, door muziekvereniging Jehova 
Nissi en toneelvereniging ONA, op het Borgterrein aan het eind 
van de Borgweg, eten en drinken aanwezig, aanvang 21.00 uur. 

 
 
 
 

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 28 juni. Kopij inleveren bij de redactie voor 
woensdag 19 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@gmail.com  
Eldert Ameling en Janna Bathoorn. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 

 


