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Infoavond: het vernieuwde Plan Borglanden  
 
8 royale twee-onder-een- kapwoningen, vanaf circa € 175.000,-- vrij op naam* 
 
Op zoek naar een royale twee-onder-één- kap woning  met garage voor een zeer 
aantrekkelijke prijs met € 10.000,-- overheidssubsidie? Bezoek dan de informatie-
avond over het vernieuwde plan Borglanden in Stedum en ontdek zelf wat dit plan 
u te bieden heeft aan woongenot. 
 
Wanneer: donderdag 4 november aanstaande om 19.30 uur 
Waar: Het Trefpunt (achter geformeerde kerk), Bedumerweg 32 te Stedum. U 
bent van harte welkom! 
 
Wat kunt u verwachten? 
Groothuis Woningbouw presenteert samen met Verkoopcentrum Nieuwbouwgro-
ningen.nl en de Rabobank Noord-Groningen het vernieuwde  plan Borglanden 
met 8 ruime twee-onder-één kap woningen. Ook is de Woningstichting Wierden 
en Borgen aanwezig om u meer duidelijkheid te verschaffen over de te slopen 
woningen nabij plan Borglanden. Vertegenwoordigers van Dorpsbelangen en de 
gemeente Loppersum zijn ook aanwezig. Tot slot is er gelegenheid om vragen te 
stellen aan de aanwezigen. 
 
Aanvullende informatie 
Eventueel aanvullende informatie over deze avond wordt bekend gemaakt via 
www.stedum.com. Voor verkoop & inlichtingen van deze woningen van Groothuis 
gaat u naar www.nieuwbouwgroningen.nl  of bel 050-547 22 22. 
 
*na aftrek van € 10.000,-- overheidssubsidie voor de snelle beslissers. 
 

 

Schouw wegen en groen 
 

Jaarlijks loopt dorpsbelangen met de gemeente door het dorp voor de zogenaam-
de schouw. Er wordt dan gekeken naar hoe de wegen en het openbaar groen er-
bij liggen. Heeft u klachten over bestrating of groen? Geef deze dan door via 
dorpsbelangenstedum@hotmail.com. Uw klachten worden dan meegenomen in 
de lijst die naar aanleiding van de schouw wordt opgesteld. 
 
 

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 Martin Zijlema (foto: Janna Bathoorn) Sinds 2002 is hij lid van de activi-
teitencommissie van dorpsbelangen. Eldert Ameling praat met hem. 
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Najaarsbijeenkomst Dorpsbelangen 
 

Vrijdag 12 november 2010; 20.00 uur Hervormd Centrum 
 

Agenda: 
 

1 welkom 

2 notulen algemene ledenvergadering 21-05-2010 

3 ingekomen stukken en mededelingen 

4 torenklokverlichting 

5 fietscrossbaan 

6 van toekomstvisie naar toekomstplan: wat wil jij voor Stedum?  

7 rondvraag 

8 sluiting 
 

Gezellige nazit met muziek 
Waar zijn de Sportdorp borden gebleven? Geen zorgen, wij hebben ze. De bor-
den konden wel een grondige poetsbeurt en een nieuw jasje gebruiken voor ze de 
winter tegemoet gaan. Binnenkort hangen we ze weer terug. Nieuwsgierig naar 
het nieuwe jasje? Hou www.sportdorpen.nl in de gaten! 
 

 

Verlichting wijzerplaten toren Bartholoméus Kerk 
 

Aangezien Monumentenzorg de toren in de steigers heeft geplaatst voor onder-
houd, was dit voor Dorpsbelangen een mooie gelegenheid om de verlichting aan 
een nadere inspectie te onderwerpen. De uitkomst van deze inspectie is dat de 
verlichting aan vervanging toe is. Dorpsbelangen heeft erkend uurwerk specialist 
Toine Daelmans een offerte laten uitbrengen. De kosten bedragen €  5.000,00. 
 

Bij nadere inspectie blijkt dat de wijzerplaten eveneens aan vervanging toe zijn. In 
de nieuw aan te brengen wijzerplaten zullen door Monumentenzorg geen “luiken” 
meer aangebracht worden. Hierdoor kan de vervanging van de verlichting van de 
wijzerplaten niet meer van binnenuit plaatsvinden. 
 

Het advies van Toine Daelmans is om geen verlichting in de nieuwe wijzerplaten 
aan te brengen maar de wijzerplaten vanaf de grond met “spots” te verlichten. 
Dit advies is mede ingegeven op toekomstig onderhoud. Bij vervanging van de 
verlichting dient dit te gebeuren vanaf de buitenkant met een steiger of een kraan. 
De kosten voor het plaatsen van deze  “spots” (4 stuks) bedragen +  € 2.500,00. 
 

Gezien de vervangingskosten en de kosten voor toekomstig onderhoud is beslo-
ten geen nieuwe verlichting in de wijzerplaten te laten aanbrengen. 
Monumentenzorg is hier eveneens geen voorstander van. 
Op de najaarsvergadering van 12 november a.s. wil Dorpsbelangen graag uw 
mening horen over de verlichting van de wijzerplaten. 
 

Wilco Witteveen 
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In 2010 opnieuw Steemer navigatietocht! 
 

Voor de 4e keer in de historie zal er in, maar met name rondom Stedum weer een 
navigatietocht worden georganiseerd. De tocht zal via diverse hindernissen, slo-
ten, vaarten en omgeploegde grondstukken weer een heuse uitputtingsslag wor-
den. De route zal worden gelopen aan de hand van een GPS-apparaat, dat via 
herkenbare markeringspunten de deelnemende ploegen de weg zal wijzen. Bij 
een aantal markeringspunten dient contact te worden gezocht met het ‘belteam’, 
waarbij vragen beantwoord en/of opdrachten vervuld moeten worden. Zowel de 
vragen en opdrachten, als de tijd en het op de juiste wijze nemen van bepaalde 
hindernissen zullen bepalend zijn voor de einduitslag. Het meenemen van een 
mascotte met een lengte van minimaal 75 cm is voor ieder team verplicht! De or-
ganisatie beraadt zich nog op andere verrassingselementen.  
 

De eerste stappen qua organisatie zijn inmiddels gezet en de tocht staat gepland 
voor vrijdag 12 en zaterdag 13 november. Noteer deze data dus alvast in de 
agenda. Op vrijdag 12 november zal de tocht georganiseerd worden voor de CJ-
V's (ook uit de omringende dorpen), voor de jeugd en voor Stedumers die de tocht 
eens met collega's, vrienden of sportmaten willen lopen. Zaterdag 13 november 
zal volledig gereserveerd worden voor deelnemers uit Stedum zelf. Het aantal 
deelnemende ploegen is gemaximeerd.  
 

Dit jaar zal speciaal voor de bovenbouw van de beide basisscholen (groepen 5, 6, 
7 en 8) in Stedum op vrijdagmiddag 12 november een aangepaste versie van de 
navigatietocht worden gehouden. De scholen zullen hiervoor binnenkort persoon-
lijk worden benaderd. 
Opgave is al mogelijk via het speciale e-mailadres gpssteem2010@gmail.com. 
Wil(len) je / jullie meedoen, geef je dan snel op per team (minimaal 6 tot maximaal 
10 personen) of individueel. Je kunt ook aangeven of je vroeg of laat wil starten, 
met de indeling zal geprobeerd worden hier rekening mee te houden. Ook voor 
vragen of opmerkingen met betrekking tot de navigatietocht dient dit e-mailadres 
te worden gebruikt. 
 

Uiteraard kunt u zich ook melden als vrijwilliger om mee te helpen met de organi-
satie, dit kan ook via het speciale e-mailadres. 
De deelnamekosten bedragen € 10 per persoon, dit is inclusief 3 consumpties en 
verdere verzorging onderweg. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico, maar 
de organisatie stelt alles in het werk om de tocht veilig te laten verlopen. Zo is er 
continu EHBO aanwezig, ook “in het veld” en zijn er bij diverse hindernissen men-
sen van de organisatie aanwezig om e.e.a in goed banen te leiden. Ook wordt er 
halverwege de tocht gezorgd voor de inwendige mens. 
Meld je snel aan, want het aantal deelnemende ploegen per avond is gelimiteerd! 
 
Jan Krottje 



 5

Nieuwe bewoners 
 

In deze rubriek worden nieuwe bewoners aan het dorp voorgesteld. Deze keer 
zijn het Wiebe en Tamara  Werkman. Hun kinderen heten Iris ( 6 jaar ) en Marloes 
( 2 jaar ). Zijn  wonen aan de Lopsterweg 6 in Stedum.  
 

 
 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum?  
Sinds 15 december 2008. 
 

Waar zijn jullie geboren?  
Beiden in Groningen.  
 

Wat doen jullie voor de kost?  
Wiebe heeft een leidinggevende taak in het restaurant bij UMCG en houdt zich 
verder bezig met reclame en websites maken. Tamara is officemanager bij de 
RUG te Groningen. 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid?  
Tuinieren. 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming?  
Ibiza. 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland?  
Lectuur en huisdieren. 
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Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen?  
Rust en ruimte. 
 

Hoeveel vrienden hebben jullie op Hyves?  
N.v.t. 
 

Wat zouden jullie doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint?   
Het huis afmaken en samen naar Ibiza met familie. 
 

Welke vraag willen jullie aan de volgende nieuwe bewoners stellen?  
Wat missen jullie ten opzichte van Stedum van een andere plaats? 
 

Afie Nienhuis 
 

 

Familie van Zanten op televisie! ~Hulp gevraagd! 
 

Het Verhaal van Stedum: interviews met Steemers 
 

In de Historische Vereniging Stedum is een projectgroep actief onder de naam 
‘Het Verhaal van Stedum’. We willen mensen interviewen die geboren en getogen 
zijn in ons dorp, over hun leven in het dorp, vroeger en nu. Het gaat om de ge-
schiedenis van ons dorp en het persoonlijke verhaal van de dorpelingen daarbij. 
We hebben inmiddels in overleg een lijst met 25 namen gemaakt met boeren, on-
dernemers en andere dorpelingen. Half oktober beginnen we op Boerderij de 
Heemen van Margreet Wiersema en Pieter-Berend Slager; de vader en oom van 
Margreet worden dan geïnterviewd.  
 

Er is vanuit ‘Het Verhaal van Stedum’ ook  al een korte televisiedocumentaire op-
genomen over de familie van Zanten, die binnenkort zal worden uitgezonden op 
het nieuwe kabelkanaal 1tv. Het programma heet ‘Dorpsgenoten’, kijk voor de uit-
zendtijd op www.1tv.nu en klik door naar ‘programmagids’. De uitzendingen van 
‘Dorpsgenoten’ staan voor vrijdagavond geprogrammeerd!  De kosten voor de af-
levering over Stedum konden worden gedekt door medewerking van 1tv, en een 
subsidie van  het JB Scholtensfonds en de Stichting Oude Groninger Kerken. 
 

Voor dit project zoeken we nog mensen die willen helpen met het afnemen van de 
interviews. Al heb je maar tijd voor één interview, daarmee zijn we alweer gehol-
pen! Ook als je zin hebt bijvoorbeeld foto’s te maken of te helpen met bepaalde 
delen van interviews te filmen, kun je even contact opnemen. Het zou leuk zijn als 
er meer mensen mee gaan helpen, zodat dit echt een project door en voor het 
dorp wordt. We willen graag op online en misschien in een boek verslag doen van 
alle verhalen van Steemers.  
 

Wil je meehelpen? Bel of mail Agmar: agmarvanrijn@hotmail.com / 55 21 09 en 
Lellensterweg 14. 
 

Agmar van Rijn
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Burgemeester leest voor op OBS De Bongerd 
 

 
 

Burgemeester Rodenboog van de gemeente Loppersum bezocht OBS De Bon-
gerd. Hij las een speciaal voor burgemeesters geschreven verhaal voor, waarmee 
hij de manifestatie Oktobermaand Kindermaand aankondigde. Dit betekent dat er 
in oktober van alles te doen is voor kinderen, meestal in de weekends. Hij heeft 
ook nog heel veel over zichzelf verteld en over hoe een mens burgemeester kan 
worden. De conclusie was: iedereen die dat wil kan burgemeester worden, dus 
hou in de toekomst je ogen en oren open, misschien is een van de kinderen die er 
nu bij was wel onze toekomstige burgemeester. 
 

 

Wie komt er al-le ja-ren, daar heel uit Span-je va-ren,  
O-ver die gro-te, gro-te zee? Sint Ni-klaas, Hoe-zee! 
 

De spannende tijd breekt weer aan! Sinterklaas heeft ons al laten weten, dat hij 
op zaterdag 20 november Stedum binnen zal varen. Om 10:30 uur komt de boot 
aan in de haven, waar we Sint en de Pieten verwelkomen. Vervolgens mogen alle 
kinderen uit Stedum (t/m groep 8 van de basisschool) in de sporthal feestvieren 
met Sinterklaas. Uiteraard mag iedereen tekeningen en een verlanglijstje 
meenemen. En...de zwarte Pieten hebben vast weer een cadeautje meegebracht! 
 

Activiteitencommissie Dorpsbelangen  
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Stedum gaat weer dansen 
 

Stedum gaat weer dansen, tenminste als het aan ons ligt, en daar nodigen wij jul-
lie graag voor uit. Er zijn nu 10 deelnemers op de zondagavond in de sporthal, 
met nog enkele aanmeldingen kunnen we van start gaan. Via onderstaande op-
roep kunt u zich aanmelden. 
De nieuwe cursus heeft een andere opzet dan de vorige cursus. Nu met verschil-
lende  dansen, zoals de; quickstep, Engelse wals, latin (cha-cha, rumba en Jive) 
en oude dansen, zoals; valeta, ijspolka, etc. Danservaring is niet nodig. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Single    
Voornaam  : 
Achternaam : 
Leeftijd  : 
Tel. / e-mail : 
 
Paar    
Voornaam  : 
Achternaam : 
Leeftijd  : 
Tel. / e-mail : 
 
Voornaam  : 
Achternaam : 
Leeftijd  : 
Tel. / e-mail : 
 
Voorkeur avond  : zo  ma  di  wo  do  
Danservaring  :   
Voorkeur voor dans :  ballroom/latin/oude dansen/maakt-niet-uit 
Voorkeur lokatie  : café/sporthal  
Tips/suggesties : 
 

 

Speelgoedbeurs bij scouting ‘De Struners’ 
 

Veel mensen hebben speelgoed dat niet meer wordt gebruikt of dat al jarenlang 
vergeten op zolder ligt. Scoutingvereniging ‘De Struners’ komt op 30 oktober tus-
sen 13.30 en 16.30 uur langs om het speelgoed dat u kwijt wilt op te halen. Bent u 
dan niet thuis, maar wilt u wel speelgoed aan ons geven? Bel dan Georg Dekkin-
ga (06 5028 8552) of Helma Mulder (06 5327 8603) voor een afspraak.  
 

Al het speelgoed wordt op zaterdag 13 november van 10.00-17.00 uur in het 
Klokkenpadgebouw getoond en tegen aantrekkelijke prijzen verkocht.  
We nodigen iedereen uit te komen kijken en speelgoed tegen een zacht prijsje te 
kopen. De opbrengst is voor ‘De Struners’. Er worden nieuwe tenues en palen 
voor pionierswerk van gekocht. 
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Griepvaccinatie 
 

De Jaarlijkse Griepvaccinatie is op vrijdag 5 november van 14.00-15.00 of van 
16.30-17.00 uur. Locatie: Huisartsenpraktijk Stedum, Kampweg 21.   
 

Alle patiënten die in aanmerking komen voor de griepvaccinatie krijgen een per-
soonlijke uitnodiging in de week van 25-29 oktober. Naast de uitnodiging ontvangt 
u een folder met inhoudelijke vragen en antwoorden over de griepvaccinatie van 
2010. Uitgenodigd wordt iedereen van 60 jaar en ouder. De richtlijn is dat ieder-
een die voor 1 mei van het jaar volgend op de griepvaccinatie 60 jaar wordt in 
aanmerking komt voor de gratis griepvaccinatie. In 2010 is dit dus iedereen die is 
geboren voor 1 mei 1951. 
 
Buiten deze leeftijdsgroep wordt de griepvaccinatie geadviseerd aan patiënten die 
bekend zijn met bijvoorbeeld astma/copd, diabetes mellitus of hart en vaatziekten. 
 

Als u geen uitnodiging krijgt en denkt wel in aanmerking te komen voor de griep-
vaccinatie dan vragen wij u contact op te nemen met de praktijk. 
Meer informatie over de griepvaccinatie is te vinden op www.rivm.nl/griepprik of 
via de website van de praktijk  www.huisartsstedum.nl . 
 

Fré Oosterhuis 
 

 

Agenda: Algemene ledenvergadering van de  
Oranjevereniging Stedum 
 

Dinsdag 16 november 2010 in het Herv. Centrum. 
Aanvang 20.00 uur. 
 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Notulen en jaarverslag secretaresse 
4. Financieël verslag penningmeester 
5. Verslag kasnazieners Kees Eisema- Ar Jansen. 
6. Benoeming kasnazieners. 
7. Bestuur: aftr. Jeannette de Leeuw-Poel (Niet herkiesbaar) 
8. Het Bestuur stelt de volgende kandidate  voor Mevrouw Dinie Smit-Huistra 

Namen van tegenkandidaten kunnen schriftelijk tot het begin    van     de ver-
gadering worden ingeleverd bij het bestuur. 

  KOFFIEPAUZE 
 Tijdens de pauze de film van optocht van 5 mei 2010 
9. Bespreking festiviteiten 30 april 2011 
10. Wat er verder ter tafel komt 
11. Rondvraag 
12. Sluiting. 
 
Het Bestuur 
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 Martin Zijlema 
 

In ons dorp Stedum ontbreekt het niet 
aan de nodige activiteiten, georgani-
seerd door de Activiteitencommissie 
van Vereniging Dorpsbelangen. Wie 
zijn deze mensen van deze commissie 
en wat kunnen zij vertellen over hun 
werk? Vandaag een gesprek met één 
van hen, Martin Zijlema (45 jr.). Hij is 
één van die mensen die het hele jaar 
door klaar staan voor ons dorp. Eerst 
even wat informatie. 
Er worden nogal wat activiteiten geor-
ganiseerd door de leden van deze Ac-
tiviteitencommissie van Vereniging 
Dorpsbelangen, Stedum. En terwijl ik 
denk: "wie wat bewaart die heeft wat," 
lees ik het Jaarverslag van 2009 van 
Dorpsbelangen nog eens door. Daarin 
staat een mooie omschrijving, die het 
meteen duidelijk maakt hoe het één 

en ander in elkaar steekt. Ik citeer: 'De sociale activiteiten die op initiatief van 
Dorpsbelangen in het dorp plaatsvinden, worden georganiseerd door de Activitei-
tencommissie, af en toe versterkt met leden van het Bestuur.' Wie er in deze Acti-
viteitencommissie zitten staat in hetzelfde verslag. Het zijn: Lies Oldenhof, Karen 
Hemmen, Martin Zijlema, Georg Dekkinga. En Anneke Wiersema, die heel spijtig 
in datzelfde jaar overleden is. In het jaarverslag van 2009 wordt daar ruimschoots 
op ingegaan. Bij Georg Dekkinga wordt vermeld dat hij in 2009 nieuw lid is. Hij is 
bekend van Scouting Stedum. 
 

Op een bijzondere mooie avond in september heb ik een afspraak met de familie 
Zijlema aan de Sien Jensemahörn. Daar ga ik met Martin Zijlema praten over de 
Activiteitencommissie en alles wat er verder ter sprake komt. 
 

Wij gaan zitten aan de keukentafel met uitzicht over het land en het betonpad in 
het verlengde van de Borgweg: 'de Laan van Nittersum'. De late avondzon strijkt 
zeldzaam mooi over het landschap. "Vrij uitzicht over het veld," zegt Martin Zijle-
ma. Ook de hond van de familie komt bij ons zitten. Het is een schitterende Gol-
den Retriever die op 1 oktober 2 jaar oud wordt. De hond Joris heeft een lichte 
kleur en kwam als pup van 8 weken naar Stedum. Kent u de familie Zijlema, dan 
kent u ook hun hond. Zij wandelen regelmatig met Joris door het dorp. 
Martin is getrouwd met Ria en zij hebben drie zonen. "Wij zijn in 1994 in Stedum 
komen wonen, hier aan de Sien Jensemahörn," vertelt Martin. Hiervoor woonden 
hij en Ria en hun oudste zonen Wim en Bert-Jan in Winsum. Zoon Lennart werd 
in 1996 geboren. Nog bij zijn ouders thuis woonde Martin in Bedum, naast de 
steenfabriek 'De Nijverheid'. "Waar vader, grootvader en overgrootvader hun 
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werkzaam leven hebben gesleten," vervolgt Zijlema, "overgrootvader Tidde Koster 
uit Westeremden, aan de Bredeweg, ging op de fiets heen en weer." In Stedum 
zijn nog meerdere mensen die hem goed gekend hebben. En in ons dorp woont 
nog meer familie van de heer Koster. 
 

Martin is werkzaam bij AB Groningen, Agrarische Bedrijfsverzorging. Al zijn werk-
zaamheden staan in relatie tot de veehouderij. Hij werkt hier al vanaf zijn 18e jaar. 
"Dat is alweer 26 jaar," zegt Zijlema en vervolgt, "het omgaan met de mensen is 
ook een aspect van mijn werk. Vergeet niet dat je te maken hebt met een adres 
waar de veehouder ziek is. Daar komt van alles naar voren." Zijlema voert het 
vee, bijvoorbeeld kuilgras. Hij melkt met de melkmachine. "De melkrobot is nog 
verreweg in de minderheid," zegt hij. Daarnaast verzamelt hij met regelmaat mon-
sters voor een laboratorium. Deze monsters worden in dit lab onderzocht. Dit 
kunnen voermonsters zijn, mest- en grondmonsters en alles wat maar op agra-
risch gebied onderzocht moet worden. Voor dit laboratorium komt hij in een groot 
gedeelte van het noorden. Martin vertelt met plezier over zijn werk. "Ik ben ook vijf 
jaar voorzitter geweest van de personeelsvereniging van AB. Na mijn tweede ter-
mijn heb ik afscheid genomen. Ik wilde wel eens wat anders en meldde mij hier in 
ons dorp bij Dorpsbelangen aan." In 'De Stedumer' had Martin gelezen dat Dorps-
belangen, vrij vertaald, zich "opsplitsen" wilde in een Activiteitencommissie en dat 
Dorpsbelangen daarnaast gewoon de eigen bekende bestaande vorm wilde 
handhaven. "Dat moet zo rond 2002 geweest zijn. Anneke Wiersema was daarbij. 
Zij was iemand van het eerst uur en deed veel voor het dorp. En later kwam Ge-
org Dekkinga erbij. En nee, wij hebben geen bestuursfuncties, iedereen is gelijk-
waardig. Er is ook geen termijn van komen en gaan." Vergaderd wordt er bij el-
kaar aan huis. Hij legt uit dat je van te voren weet dat je er energie in moet steken. 
Er zijn een aantal vaste dingen die door de commissie gepland worden. In januari 
is dat het nieuwjaarsconcert van 'Jehova Nissi' in de Gereformeerde kerk. Na af-
loop is er een nieuwjaarsborrel in het 'Trefpunt'. Tonnie en Tineke Slager zijn daar 
ook zeer actief mee. Zij maken onder andere de hapjes, vertelt Martin. 
In april brengt Zijlema de lijsten naar de scholen. De leerlingen kunnen zich dan 
inschrijven voor de kweekwedstrijd voor zonnebloemen en pompoenen. Tegelij-
kertijd kunnen ook de andere mensen uit het dorp zich opgeven voor deelname. 
Hij inventariseert alle deelnemers en schaft hierna zaaigoed aan. Op een wille-
keurige dag, op het eind van de zomer, fietst Martin samen met Lies Oldenhof 
naar de mensen die zonnebloemen hebben. "Wij nemen een trapje met ons mee 
en vallen onaangekondigd de tuinen binnen. Wij struinen de tuinen af!" vertelt Zij-
lema vrolijk, "de uitslag is eind september. De eerste prijs is een rollade, de twee-
de prijs een kookworst en de derde prijs twee metworsten; dat geldt zowel voor de 
zonnebloemen als voor de pompoenen," legt hij uit. 
 

In mei regelen de collega's van de commissie de wandelvierdaagse. 
Ongeveer in juni, om het jaar, organiseert de commissie de Crazyrace. Zijlema: 
"Dan moeten wij wel een paar keer het dorp rondfietsen om vrijwilligers te vinden. 
Die heb je nodig om het hekwerk te plaatsen." 
"Nu, in november, komt Erwin de Vries weer, in het 'Hervormd Centrum'. Dat is 
ook weer een plan van de Activiteitencommissie. En wat belangrijk is, is dat alles 
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wat wij doen kostendekkend moet zijn," legt Zijlema uit, "in november versieren wij 
als commissie de sporthal en nodigen Sinterklaas en Zwarte Piet uit. In december 
organiseren wij het Oudjaarsvuur. Vanaf vier uur 's middags kunnen de kerstbo-
men gebracht worden naar de daarvoor bestemde plek. De meeste commissiele-
den bemoeien zich hiermee. De jongeren krijgen chocolademelk en voor de acht-
tienjarigen en ouderen is er een berenburgertje." Om vijf uur steken zij de brand-
stapel aan. De commissieleden blijven erbij staan tot alles is opgebrand. 
"Op 11 september van dit jaar, Monumentendag, werd er een fietstocht georgani-
seerd door de zeventien dorpen van onze gemeente," gaat Martin Zijlema verder, 
"Eilko Wiersema die heeft de fietsroute bedacht en Georg Dekkinga heeft een rou-
tekaartje gemaakt. De tocht ging ook langs de kunstcontainers van 'Kunstmonu-
ment', georganiseerd door 'De Culturele Raad Middelstum'. Bij de monumenten 
waren de stempelposten." 
 

Met zijn werkzaamheden bij AB Groningen is het werk voor de Activiteitencom-
missie van Dorpsbelangen heel goed te combineren, vertelt Zijlema. Er is een 
draaiboek en dat maakt het werk voor de commissie eenvoudiger. Iedereen weet 
nu wat er gedaan moet worden. "Om kort te gaan," zegt Martin Zijlema, "het werk 
in de commissie verbreedt je horizon en het is nog gezellig ook!" 
 

Eldert Ameling  
 

 

 
 
wel zin om creatief te zijn maar kun je een duwtje in de rug ge-
bruiken? 
 
in je nopjes met meer inspiratie 
in deze inspiratieworkshop sta je stil bij jouw inspiratiebronnen 
en maak je ruimte voor ideeën. 
 

hoe werkt het? 
je neemt iets mee dat jou inspireert. dat kan bijvoorbeeld een 
plaatje of een voorwerp zijn. dit bespreken we. vervolgens gaan 
we lekker aan de slag met kranten, tijdschriften, verf, krijt.  je 
krijgt tips voor vervolgopdrachten en inspirerende literatuur. 
na afloop van deze workshop ben jij klaar om te starten met 
jouw creatieve plannen.  
 

zaterdag 6 november 2010 van 13.30-17.00 uur  
prijs: € 60,- incl. materialen, koffie, thee en iets lekkers! 
aantal deelnemers: maximaal 5 
 

interesse? 
bel 06 49875892 of mail beeldend kunstenaar en docent miriam geerts mimste-
dum@hotmail.com. meer info: www.injenopjes.com. 
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Plannen op  “de Heemen” 
 

Wij, Pieter Berend Slager en Margreet Wiersema, zijn al weer ruim 6 jaar terug in 
Stedum. Toen was het een bijzondere stap om te gaan “boeren”op “de Heemen”in 
Crangeweer. Eigenlijk was het een sprong in het diepe omdat we erg veel moes-
ten leren over alle facetten van de melkveehouderij. Inmiddels zijn we weer aan 
de oppervlakte en genieten van ons nieuwe bestaan en hebben besloten om ver-
der  te gaan als boer en boerin. 
 

We willen graag het prachtige “boerenbuitenleven” openstellen voor anderen en 
hebben plannen om de woning op Bedumerweg 43 daarvoor geschikt te maken. 
We zijn nog in een onderzoekende fase 
De belangrijkste ideeën zijn: 
 

-  Ontmoetingsplek voor het dorp middels een dorpsmoestuin en een  dierenweide 
-  Zorgplek voor iedereen die zinvol bezig wil zijn (dagzorg) 
-  Zorgplek voor kinderen na schooltijd (meehelpen met de activiteiten rondom het 

melken) 
 

Met het ontwikkelen van een dorpsmoestuin wil Margreet graag een start maken 
deze winter. We stellen geen voorwaarden aan leeftijd of beschikbare tijd. Ieder-
een mag meedoen. 
 

Ben jij  iemand die: 
 
- Het leuk vind om buiten bezig te zijn 
- Kennis heeft van een moestuin en dat graag wil delen 
- Niet kan tuinieren maar wel graag gezond en vers wil eten 
- Het gewoon een leuk idee vindt en mee wil helpen in welke vorm dan ook 
 
Laat het weten, dan gaan we aan de slag.  
g.m.wiersema@kpnplanet.nl of tel. 06 36 07 48 97 
 

Pieter Berend en Margreet 
 

 

Gezamenlijk eten 
 

Gezellig samen eten met de Vrouwen Vereniging. Op 19 november gaan we bij 
voldoende opgave weer een 'Stampot buffet houden, in het Hervormd Centrum 
aan de Bedumerweg. Aanvang 17.30 uur. Kosten 6.50 p.p. volledige maaltijd. 
Kinderen tot 4 jaar gratis. 
 

U kunt zich voor 12 november opgeven bij:  Mevrouw Sevenhuizen  0596 55 12 
34; Mevrouw Veen 0596 55 12 60; Mevrouw Eisema 0596 55 16 09. Tot ziens op 
ons buffet. 
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Reanimatiecursus groot succes 
 

Een ongekend groot aantal mensen heeft de reanimatiecursus in het Swaithoes 
gevolgd. Alle vijftig deelnemers aan de cursus zijn nu in staat iemand met een 
hartstilstand (eigenlijk een snel trillen van het hart) te reanimeren. Samen met tien 
al gecertificeerde mensen in het dorp betekent dat 60 mensen in Stedum inzet-
baar zijn voor een reanimatiepoging. Dat is een erg hoog aantal, gezien de groott-
te van het dorp. Hartverwarmend, zoveel betrokkenheid. 
 

De drie opleiders maakten door middel van een zeer verhelderend filmpje duidelijk 
dat reanimeren meer betekent dan alleen een Automatische Externe Defibrillator 
(AED) gebruiken om iemand een stroomstoot toe te dienen. Het was iedereen 
snel duidelijk dat de basis voor een reanimatie bestaat uit hartmassage en be-
ademen. Gedurende die handelingen kan een andere hulpverlener de plakelek-
troden van de AED aanleggen. Daarna zal de AED een stroomstoot geven, waar-
door het trillen van het hart omgezet wordt in een normaal hartritme. Soms zijn 
daar meerdere stroomstoten voor nodig. Tussen die stroomstoten door moet er 
weer hartmassage en beademing gegeven worden. Helaas slaagt een reanimatie 
ook wel eens niet, maar met behulp van een AED wordt de overlevingskans voor 
het slachtoffer aanzienlijk vergroot. Vooral als de AED snel ingezet kan worden.  
Voor die snelle inzet is het nodig dat de mensen die kunnen reanimeren snel een 
seintje krijgen dat hun hulp gewenst is. Dat kan door middel van een SMS-alarm. 
Zo’n SMS-alarm wordt gegeven door de meldkamer wanneer via het alarmnum-
mer 112 een hartstilstand wordt doorgegeven. Vijf mensen ontvangen een SMS 
waarin staat dat ze direct moeten gaan reanimeren. Het adres waar ze naar toe 
moeten staat ook in de SMS. Vijf andere mensen krijgen een SMS waarin staat 
dat ze de AED bij het Swaithoes op moeten halen. Het adres waar ze met de AED 
naar toe moeten kunnen ze ook in de SMS lezen. Het probleem is op dit moment 
dat de meldkamer in Groningen nog niet de benodigde software heeft om zo’n 
SMS-alarm te kunnen versturen. We zijn druk in gesprek om dat alsnog voor el-
kaar te krijgen. Het wordt in elk geval in november 2011 geregeld, wanneer de 
drie noordelijke meldkamers samen worden gevoegd in Drachten. Dat duurt ons 
eigenlijk nog te lang en we proberen zo snel mogelijk iets te regelen met de meld-
kamer Groningen.  
 

De AED hangt inmiddels aan de buitengevel van het Swaithoes in een kast die is 
beveiligd met een pin-code. Alle mensen die kunnen reanimeren weten de pin-
code van de kast. Zij kunnen via die code de kast openen. 
 

Laten we hopen dat reanimatie nooit nodig zal zijn. Maar als de nood aan de man 
komt zijn er in elk geval 60 Stedumers die heel gericht en adequaat kunnen han-
delen. Om die bedrevenheid ook in de toekomst te waarborgen, zal er elk jaar een 
herhalingscursus gegeven worden. 
 

Karel Zuiderveld
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De Landelijke Natuurwerkdag op 6 november 2010 
 

Samen aan het werk in het Steemer bos 
 

Landschapsbeheer organiseert de landelijke natuurwerkdag altijd op de eerste 
zaterdag in november. Dit jaar is dat 6 november en ons Steemer bos is weer één 
van de locaties waar gewerkt wordt (zie ook www.natuurwerkdag.nl). 
Dit is al het 7e jaar dat er op de landelijke natuurwerkdag wordt gewerkt in het 
Steemer bos. We zijn de afgelopen jaren met een groep vrijwilligers bij alle bos-
randen aan het zagen geweest. Door de bosranden te dunnen ontstaat er ruimte 
en krijgen kleine boompjes en struiken een kans om te groeien. Bovendien groei-
en de stompjes van de omgezaagde bomen weer terug als struiken. Hierdoor ont-
staat een dichte bosrand, zodat de wind niet zo maar door het bos kan waaien.  
Dichte bosranden zorgen voor een ‘bosklimaat’ in het bos en dat is belangrijk voor 
de plantengroei in het bos. Er ontstaat meer variatie in het bos qua bomen, strui-
ken en planten, die op hun beurt weer verschillende soorten dieren aantrekken. In 
2009 is er ook een begin gemaakt met het uitdunnen van het bos. Inmiddels 
groeien er al varens en bosaardbeien, het bos zal zo steeds gevarieerder worden. 
Van de omgezaagde bomen en takken worden takkenrillen gemaakt. Deze ‘muur-
tjes’ van bomen en takken houden ook de wind tegen en vormen een onderkomen 
voor egels en vlinders. Ook hazen zoeken er een schuilplaats. Op het dode hout 
groeien bovendien allerlei paddenstoelen. 
Naast het werken aan de bosranden is er een mooi nieuw wandelpad gemaakt in 
het bos. Bovendien hebben we hazelaars, meidoorns en lindes meer ruimte ge-
geven, door de essen die daar vlakbij staan om te zagen. Ze staan nu mooi vrij en 
kunnen verder uitgroeien. 
 

Landelijke Natuurwerkdag op 6 november 
Op de Landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 6 november gaan we van 10.00 uur 
tot 15.00 uur werken in het Steemer bos. Let op; de tijden nu anders dan voor-
heen. En kinderen van Scoutinggroep de Struners komen ’s middags helpen. 
Mensen die meehelpen zagen, mogen voor eigen gebruik hout meenemen voor 
de open haard. Landschapsbeheer zorgt voor (hand)zagen en handschoenen.  
Zin om te helpen? Kom dan om 10.00 uur naar de ijsbaan/tennisbaankantine. Na 
een korte instructie vertrekken we meteen naar het bos om aan de slag te gaan. 
Halverwege de dag wordt er gezorgd voor koffie/thee, heerlijke soep, chocolade-
melk en koekjes. 
 

Graag van tevoren opgeven 
Graag opgeven bij Georg Dekkinga (jgdekkinga@gmail.com, 06-50288552). Op-
geven kan ook via www.natuurwerkdag.nl. Klik op de locatie Stedum en op de 
website staan verder de aanwijzingen. 
 

Natuurwerkdag in de kerstvakantie 
Ook dit jaar willen we in de kerstvakantie aan het werk in het Steemer bos. De 
precieze datum voor deze natuurwerkdag worden nog bekend gemaakt. Doe je 
dan ook mee? 
 

Georg Dekkinga / De Struners / Dorpsbelangen 
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Erwin de Vries in Stedum op 6 november 2010 
 

 
 

Erwin de Vries met daarachter Karen Hemmen (Foto: Stedum.com) 
 

De eerste kaarten vlogen al snel weg voor het door de Activiteitencommissie van 
Dorpsbelangen georganiseerde optreden van Erwin de Vries. Dit vindt plaats op 6 
november in het Hervormd Centrum. De kenners aarzelden niet direct te reserve-
ren, want Erwin staat garant voor een avond Groninger zangkunst eerste klas in 
een intieme sfeer. Om die sfeer is de toegang beperkt tot 100 plaatsen. U kunt 
nog reserveren op activiteiten@stedum.com. Kosten 10 euro, inclusief koffie en 
koek. We gaan vanaf nu ook buiten Stedum werven, omdat we het aan het suc-
cesvolle eerste optreden wel verplicht zijn dat de zaal vol zit. 
 

Gereserveerde kaarten graag ophalen op donderdag 28 oktober, tussen 19 en 20 
uur, bij Karen Hemmen op Hoofdstraat 18. U kunt de kaarten ook tot een half uur 
voor aanvang aan de zaal afhalen, of in overleg met Karen (55 09 20) iets anders 
afspreken. We willen het risico niet lopen dat deze felbegeerde plaatsen overblij-
ven, vandaar dat vanaf 20 uur niet opgehaalde kaarten verkocht kunnen worden. 
Het optreden start om 20.30, de zaal is geopend vanaf 19.30 uur. 
 

Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
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Het gaat goed met ‘De Struners’! 
 

‘De Struners’ zijn nu bijna twee jaar actief in Stedum en hebben een belangrijke 
mijlpaal bereikt. We zijn sinds kort officieel opgenomen in de landelijke vereniging 
Scouting Nederland. Dit betekent dat we gebruik kunnen maken van trainingen 
voor begeleiders, kampen, de scoutshop voor materialen, verzekeringen, etc. van 
Scouting Nederland. Verder wisselen we ervaringen uit met andere scoutingvere-
nigingen in de regio. We hebben met subsidies al een complete kampuitrusting 
voor 25 kinderen kunnen aanschaffen.  

 
In mei van dit jaar hebben we met 14 
kinderen meegedaan met het Pinkster-
kamp dat elk jaar door de scouting bij 
het Lauwersmeer wordt georganiseerd. 
 
Binnenkort richten we scoutingvereni-
ging ‘De Struners’ officieel op, bij nota-
ris Huitsing in Middelstum. Van de  offi-
ciële start van de vereniging gaan we 
iets bijzonders maken; dit staat ge-
pland op 15 januari 2011. 
 

 
Organisatie 
De begeleiders van de kinderen zijn: Georg Dekkinga, Helma Mulder, Gert Jan 
Exoo, Dieuwke Bruinius, Thirza Wierenga (allemaal uit Stedum), Martina Bijsma 
(Middelstum) en Roos Thoomes (Westeremden). De begeleiders gaan binnenkort 
trainingen en andere nuttige cursussen volgen van Scouting Nederland. 
Het bestuur is met twee mensen uitgebreid en bestaat nu uit: Jelle van der Knoop 
(voorzitter), Helma Mulder (groepsbegeleider), Ellen Gommers (secretaris), Elisa-
beth Renkema (penningmeester) en Nico Schutter (materiaalbeheerder). 
 

Opkomsten 
Elke zaterdag tussen 13:30 en 15:30 uur zijn er spelmiddagen voor welpen (7 tot 
10 jaar) en voor scouts (10 tot 14 jaar). Op dit moment zijn 20 kinderen lid. Ze 
wonen in Stedum, Middelstum en Westeremden. Omdat de leiding is verbreed, is 
er plaats voor nieuwe kinderen. Daarom bezoeken we binnenkort de scholen in 
Stedum, Westeremden en Middelstum om reclame te maken. 
 

Wil je meer weten over ‘De Struners’? Kijk dan op www.destruners.nl.  
Je mag de eerste twee middagen gratis meedraaien om te kijken of scouting iets 
voor je is. Je bent van harte welkom! We kunnen ook nog mensen voor de bege-
leiding gebruiken. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Georg Dekkin-
ga (06 5028 8552) of Jelle van der Knoop (06 5571 5192). 
 

Jelle van der Knoop 
Namens begeleiders en bestuur 
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Uit de raad 
 

Er gebeuren de laatste tijd zaken die mij het gevoel geven dat mijn leefomgeving 
minder aardig wordt.  Soms hebben die zaken met beïnvloedbare gemeentepoli-
tiek te maken, soms ook helemaal niet. Altijd raakt het aan gedrag, en dat zou ik 
graag een beetje sociaal houden.  
 
Lekker doorrijden 
Een van die zaken is het idee in het regeerakkoord op autosnelwegen 130 km te 
mogen rijden i.p.v. 120 km/uur. Lekker doorrijden, want als je zelf in een auto zit 
wil je het liefst zo hard mogelijk. Maar loop of fiets maar eens een rondje in Ste-
dum en je merkt al snel welke ergernis het geeft als je zelf niet in die auto zit. Hoe 
erg is het dat we met elkaar afspreken ons te beperken in lawaai, vervuiling en het 
maken van verkeersslachtoffers? De actie onder de boeren, “Nait broezen bie de 
hoezen” is een goed voorbeeld van hoe je je ook anders op kunt stellen. Dit is een 
campagne van de LTO om de snelheid van landbouwverkeer letterlijk binnen de 
perken te houden. 
 
In de raad hadden we het ook over de maxi-
mumsnelheid, bij de discussie over het be-
heerplan wegen. En hoewel ik denk dat 
een deel van de raadsleden tegen de 
verhoging van 120 naar 130 km zal zijn, 
werd er geprotesteerd tegen de uitgangs-
snelheid op Lopster buitenwegen van 60 
km per uur. We moe- ten toch een beetje op 
kunnen schieten als we naar de bakker in 
Middelstum of Loppersum rijden of te laat zijn voor de zwemles. Een van de ar-
gumenten was dat de hulpdiensten dan niet harder zouden mogen rijden. Hun 
maximumsnelheid mag niet ver boven de toegestane snelheid liggen. Een begrij-
pelijke regel, die ik in de snelheidsdiscussie niet zou willen gebruiken. Veilig rijden 
is natuurlijk wel een must, maar dat hoort bij het beroep en dus bij de opleiding. 
Een maximumsnelheid voor hulpdiensten zou niet nodig moeten zijn. Laten we 
niet vergeten dat hulpdiensten met een lagere basissnelheid ook minder vaak no-
dig zijn. 
 

Niet alleen in Loppersum bepaalt iedereen eigenlijk zelf zijn snelheid. Een deel 
van de mensen wil zich aan de regels houden.  Een deel doet dat alleen als men 
weet dat het anders geld kan gaan kosten. Met je gedrag bijdragen aan een pret-
tige en veilige leefomgeving voor iedereen is blijkbaar niet voor iedereen vanzelf-
sprekend. Als je echter ook weleens wandelt of fietst (met de voeten vast op de 
pedalen en een beetje zijwind), voel je precies hoe je zelf behandeld wilt worden. 
Bovendien scheelt een beetje inhouden ook weer dode katten langs de weg. Mis-
schien is het wel zo effectief de dierenpolitie deels als snelheidscontrole in te zet-
ten. 
 

Lies Oldenhof 
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15 min. challenge, onderwaterzwemmen, glijbaanrace, waterdisco en bom-
metjewedstrijd  
 

Zwemmen start weer op zaterdag 23 oktober 
 

Het familiezwemmen heeft, met dank aan Sportdorp Stedum, een nieuw jasje ge-
kregen. Omdat niet alleen families welkom zijn, maar iedereen, noemen we het nu 
recreatie zwemmen.  
De eerste 3 zaterdagen starten we extra goedkoop zodat je eens kunt kijken hoe 
gezellig maar ook speels en sportief het is.  
Ook nieuw is de 15 minuten challenge zwemmen waarbij je zoveel baantjes 
zwemt als je kunt. Je onthoudt dit en probeert de volgende keren je persoonlijke 
record te verbeteren.  
En op de 3e zaterdag, 6 november, is het de vraag wie het snelst van de glijbaan 
kan racen.  
 

Het blijven zwemfeestjes die zaterdagmiddagen, want elke 4e keer is er iets spe-
ciaals: op 11 december een onderwaterzwemwedstrijd, op 22 januari spetterende 
bommetjes, op 12 maart ga je verkleed te water en de laatste keer, op 9 april, slui-
ten we het extra feestelijk af met een waterdisco. 
 

Op een rijtje:  
Tijdens de introductie recreatie zwemmen op zaterdag 23 oktober, 30 oktober en 
6 november kost het maar € 1,- p.p. We zwemmen op zaterdagen van 17.15 – 
18.15 uur in zwembad De Beemden in Bedum. 
Er is altijd ruimte voor baantjes trekken of poedelen. Deelname aan de speciale 
activiteiten is uiteraard niet verplicht.  
 

Alle 19 zwemzaterdagen seizoen 2010-2011:  23, 30 okt; 6, 13, 20 november; 4, 
11, 18 december; 8, 15, 22, 29 januari; 5, 26 februari; 12, 19, 26 maart, 2 en 9 
april. 
 

Je hebt de keuze om als individu of als gezin (strippen)kaarten te kopen: 
Individu: 1 los kaartje € 3,-    strippenkaart 4x zwemmen € 10,- 
Gezin: 1 x zwemmen € 10,-, strippenkaart 4 x zwemmen € 30,- 
Als je uiterlijk 6 november aangeeft of je meerdere strippenkaarten ineens koopt, 
krijg je korting: 4 strippenkaarten gezin: € 5,- korting;  
3 strippenkaarten gezin: € 3,- en 2 strippenkaarten gezin: € 2,- korting. 
 

Meer weten of alvast kaarten bestellen? 
Bel Monique Timmer 0596 55 12 80 of Miriam Geerts 0596  55 19 37. Strippen-
kaarten kunnen ook alvast betaald worden: rekening 7040331 t.n.v. E.M. Timmer-
Sietsema. 
 

Miriam Geerts 
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Cardiotennis 

 

Foto: Janneke Aue 
 

Er is de afgelopen weken flink gezweet op de tennisbanen. Wie van fanatiek spor-
ten houdt kwam goed aan zijn trekken. Cardiotennis is gewoon hard werken!  
Hoewel ieder het op zijn eigen niveau kan doen spoorde de trainer iedereen wel 
aan zijn eigen grenzen op te zoeken. Bij de eerste les kregen we een kaart uitge-
deeld waarop voor iedere leeftijd de gemiddelde hartslag per minuut in rust, en 
maximaal stond, en daarbij de zone waarbinnen je moet proberen te blijven tij-
dens de training. Het leuke is dat het dus niet uit maakt hoe goed of slecht je con-
ditie is: is je conditie goed dan moet je harder werken om in de gewenste zone te 
komen, maar voor iedereen voelt het even zwaar, want als je conditie niet zo goed 
is komt je hart van een beetje inspanning al flink op gang en raak je even goed 
buiten adem. 
 

De training begon met een warming up, soms ‘droogtennissen’ op muziek, soms 
gewoon inspelen met bal. Daarna elke les andere oefeningen,  vaak gaf de trainer 
de ballen aan, die we moesten terugslaan vanaf verschillende plaatsen op het 
veld. Om en om werden er zo twee mensen voorzien van ballen, en als je beurt 
voorbij was dan via een parcours van trimladdertjes (knieheffend of in-en-uit 
springend door alle sporten van een liggend touwladdertje) of  sprintjes trekkend 
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tussen pilonnen of via touwspringen, door naar de volgende ballenserie. Zolang 
de muziek klonk moesten we in beweging  blijven om de hartslag op peil te hou-
den. Tijd over? Springen, dansen, maakt niet uit wat.  
We hebben heel wat heen en weer gerend, het reactievermogen flink aange-
scherpt, en veel plezier gehad. Het smaakte zeker naar meer, dus volgend jaar 
zullen we hier vast nog eens een cursus van organiseren! 
Dankzij de bijdrage van Sportdorp konden we het wel heel laagdrempelig uitpro-
beren, en kunnen nu 10 Stedumers vertellen hoe leuk Cardiotennis is. 
 

Dus vraag het ze maar eens: Jan en Lia Harkema, Boukje de Vente, Ailina Boe-
ree, Elizabeth Renkema, Trix Leegte, Rien Vis, Andrea Evenhuis, Bernard Bae-
rends, en ondergetekende. 
Janneke Aué 
 

 

Stemer WielrenTocht 2010 groot succes! 
 

 
(Foto: Wim Zijlema) 
 

Op 26 september jl. is de Stemer WielrenTocht voor de 2e keer verreden. Om één 
uur verzamelden zich in totaal 25 Stemers, inclusief enkele introducés, op het ha-
venterrein. In tegenstelling tot de editie 2009 waren de weersomstandigheden op 
26e september ‘bar en boos. Begon het nog met een enkele drup regen, aan het 
eind van de 2e lus waren alle nog deelnemende Stemer tot op het vel nat. Maar 
worden echte ‘klassiekers’ niet geboren door barre omstandigheden en heroïsche 
prestaties? 
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De eerste 50 kilometer werd in een strak geregisseerd tempo van ca. 28 km per 
uur afgewerkt. De noordelijke lus, langs tal van lieftallige dorpen op het Hogeland, 
werd enkel onderbroken door een massale plaspauze nabij Winsum. De noorde-
lijke lus van de SWT werd door alle deelnemers glansrijk doorstaan. Zeker geen 
onaardige prestatie omdat het niet voor iedereen gewoon is om met de genoemde 
snelheid over de wegen rondom Steem te ‘racen’. 
Onder het genot van een kopje koffie, appelgebak met echte slagroom, een ap-
peltje/banaantje en een energiedrankje werd kort gepauzeerd in de Vlasschuur. 
Toch bijzonder jammer dat deze mooie locatie niet meer open is.  
 

Ondanks de ‘stromende’ regen besloten 15 fietsliefhebbers ook aan de tweede lus 
te starten. Mede door de crazy race van de dag ervoor waren fietsers nabij Lel-
lens nauwelijks meer als individuen te  identificeren.  Onder strak tempo van Anjo 
en Nico werd het tempo in de stromende regen geleidelijk opgeschroefd naar ruim 
33 km per uur. Via Slochteren, Schildwolde, het Schildmeer en Appingedam 
kwam via Garrelsweer de Stemer Toren weer in het zicht. Door pech (lekke band 
en kapotte achteras) eindigde te tocht voor Jan en Jan helaas vroegtijdig. Uitein-
delijk arriveerden de overige deelnemers om ca. 5 uur weer in Stedum. Moe, 
maar voldaan en doorweekt eindigde zo de tweede editie van de Stemer Wielren-
Tocht. De voorbereiding voor de 3e editie, met wellicht twee andere lussen, zijn al 
begonnen. Noteer zondag 25 september 2011 alvast maar in uw agenda. 
 
Jan Krottje en Arend Koenes 
 

 

Schutters actief in Leermens 
 

Vrijdagavond 15 oktober waren de Stemer schutters voor het eerst op pad met de 
nieuwe geweren, om in Leermens te proberen de wisselbeker van de gemeente 
Loppersum nog een jaar te behouden. Maar nee, het moet blijkbaar zo zijn dat SV 
De Vaste Hand uit Loppersum en de Stedumer schutters elkaar afwisselen op het 
gegraveerde plaatje van de grote wisselbeker. Dit jaar was Loppersum de winnaar 
van de gemeentelijke kampioenschappen en Stedum kwam na Leermens en ’t 
Zandt op de 4e plaats. Dat was wel een grote afwijking van het patroon, want in 
eerdere jaren eindigde Stedum altijd op de 1e of 2e plaats. Blijkbaar vragen de 
nieuwe geweren nog een poosje gewenning, hoewel de leden er erg tevreden 
over zijn. Op pistool was Stedum wel erg succesvol, met Rianne Lofvers op de 2e 
plaats en Kees Vriezema 3e. In deze categorie wordt tussen dames en heren 
geen onderscheid gemaakt, en blijkbaar is dat ook niet nodig. Ook de loterij ver-
liep goed, en zodoende werden de drankjes bij het kaarten met leverworst en dro-
ge worst begeleid. Al met al hadden de schutters een bijzonder gezellige avond in 
het dorpshuis in Leermens. 
 

Lies Oldenhof 
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Vernieuwd Wintertennis voor kinderen  
 

Na de  herfstvakantie, op dinsdag 2 november, begint er een nieuw seizoen win-
tertennistraining in de sporthal. Er zijn twee groepen, 6-8 jaar en 8-12 jaar. 
 

De training wordt iets anders dan de voorgaande jaren, meer balsporten komen 
voorbij ook al blijft tennis de hoofdzaak. Conditie, balgevoel en spelplezier staan 
voorop.  
De training wordt gegeven door onze tennistrainer Paul Koerts, student aan de 
ALO, dus ook in andere sporten thuis. 15 lessen voor +- 60 euro. (bij voldoende 
deelnemers wellicht een paar lessen meer) 
Van 2 november tot  half maart op dinsdagmiddag, van16.15 tot 17.00  uur  voor 
de 6-8 jarigen, en van 17.00 tot 17.45 uur de groep 8-12 jarigen. 
Aanmelden bij Janneke Aué, tel. 550915 of per e-mail:  janneke@lighthunter.com 
 

 

Wie heeft de Sportdorp borden? 

 

Waar zijn de Sportdorp borden gebleven? Geen zorgen, wij hebben ze. 
De borden konden wel een grondige poetsbeurt en een nieuw jasje ge-
bruiken voor ze de winter tegemoet gaan. Binnenkort hangen we ze 
weer terug. Nieuwsgierig naar het nieuwe jasje? Hou 
www.sportdorpen.nl in de gaten! 
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Schaatsen op Kardinge met de IJsvereniging 
 

Ook dit jaar gaan we weer 5 x schaatsen op vrijdagavond. De kosten bedragen 15 
euro, inclusief de gloednieuwe club-ijsmuts!  
Verzamelen op het haventerrein om carpooldates te maken, tegen half 8, vertrek 
naar Kardinge om half 8 stipt, waar we om 10 voor 8 in de hal bij elkaar komen. 
 

Wil je geen avond missen, noteer de dagen dan nu alvast in je agenda: 
vrijdag 19 en 26 november, en 3, 10, en 17 december. 
 

Dit aanbod is voor 10 jaar en ouder. U kunt zich opgeven door de flyer, die begin 
november bezorgt wordt, in te vullen en deze inclusief het geld in te leveren bij 
Anjo Hofman. 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Het is, terwijl ik dit op papier zet, buiten bijna elke dag mooi weer. Op sommige 
momenten zien wij de zon nog volop schijnen. Het is niet met name warm, maar 
wel lekker weer. Op de radio zegt iemand dat de bomen maar niet in hun herfst-
tooi willen geraken, terwijl wij toch in de herfst zitten. Kijk je in ons dorp om je 
heen dan zijn er wel degelijk bomen met wat gekleurd blad tussen het groen. Heel 
langzaam nemen wij afscheid van de zomer. In deze aflevering krijgt u mijns in-
ziens heel toepasselijk de beide laatste uitslagen van de Zomeravondcompetitie 
2010. 
 

Eindigden wij in het vorige nummer van 'De Stedumer' met de uitslag van de 5e 
wedstrijd, die gehouden werd op 23 juni. Nu volgt de uitslag van 30 juni, de 6e 
wedstrijd van deze competitie. De wedstrijd werd gehouden in het Damsterdiep 
tussen Winneweer en Ten Post, een schitterend viswater. 
 
Voor de deelnemers van deze avondwedstrijd werd deze wedstrijd er een om 
nooit te vergeten. Terwijl van de vijf deelnemers twee wedstrijdvissers spijtig  
 

Vervolg op pagina 37>>
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genoeg geen vis wisten te vangen die de maat 
hadden, maakte Bernhard Hofman in datzelfde 
water een uitslag waarover nog lang gesproken 
wordt! 
Een geweldige uitslag, Bernhard ving maar liefst 
15 dikke vissen met een gewicht van 21130 
gram! Dat leverde hem maar liefst 437,6 punten 
op!! Nogmaals Bernhard, van harte gefeliciteerd!  
 
Kijken wij naar de uitslag: 1e Bernhard Hofman: 
15 stuks, 21130 gram, 437,6 punten. 2e Dries 
Ameling: 4, 180, 7,6. 3e Johan de Jonge: 1, 110, 
3,2. Jan Jaap Kalisvaart 0, 0, 0. Wim Boxem: 0, 
0, 0. 
Ook de 7e wedstrijd, op 7 juli, werd in het Dam-
sterdiep tussen Winneweer en Ten Post gehou-
den. Drie vissers deden aan deze laatste wed-
strijd van de competitie 2010 mee. Kijkt u even 
naar de uitslag: 1e: Johan de Jonge: 1 vis, 110 
gram, 3,2 punten. 2e Bernhard Hofman: 1, 100, 
3,0. 3e Dries Ameling: 1, 50, 2,0. 
In het volgende nummer van 'De Stedumer' krijgt 
u de einduitslag van deze Zomeravondcompetitie 
2010 en een verslag van de gehouden prijsuitrei-
king. 
 
Eldert Ameling  
voorzitter H. C. "Ons Genoegen'' 
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De Steemer Agenda 
 

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

 
23 oktober   Familizwemmen 
 

25 oktober          Passage: Orgaan transplantatie Nu        
 

30 oktober   Speelgoedbeurs bij scouting 
 

1 t/m 5 november  Stratenvolleybaltoernooi 2010, opgave voor 12 oktober 
 

2 november NBvP, Vrouwen van Nu, inloopochtend in dorpshuis  
Westeremden 

 

2 november   Start les wintertennis 
 

4 november   Steunstee: Podoloog. Van 14.00 uur  - 16.00 uur 
 

4 november   Infoavond: het vernieuwde Plan Borglanden 
 

5 november   Griepvaccinatie 
 

6 november   Erwin de Vries in Hervormd Centrum 
 

6 november Landelijke Natuurwerkdag, Steemer Bos 10.00-15.00 uur. 
 

12 november Najaarsbijeenkomst Dorpsbelangen: “Wat wens jij voor Stedum?” om 
20.00 uur in Hervormd Centrum 

 

12,13 november Steemer navigatietocht 
 

15 november Jaarvergadering IJsvereniging. Aanvang 20.00 uur in de kantine bij 
de ijsbaan 

 

16 november Ledenvergadering Oranjevereniging 
 

19 november   Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon  
 

19 november   Gezamenlijk eten met de Vrouwenvereniging 
 

19 november   Eerste (van de vijf) keer schaatsen in Kardinge 
 

20 november   Intocht Sinterklaas 
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt nor-
maal gesproken elke vierde vrijdag van de maand, met uitzondering van december (verschijnt 
eerder i.v.m. de kerstdagen). Kopij moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit 
in juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen opmaak.  
 
De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 26 november. Kopij inleveren 
bij de redactie voor woensdag 17 november. 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 
 

 

 


