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Intocht Sinterklaas 
 

 
(foto’s: stedum.com) 
 

Sint moest veel hindernis-
sen overwinnen dit jaar. 
Paard weg, boot stuk en 
geld uit Spanje mee voor 
cadeautjes. Gelukkig gingen 
de wegwijspieten voorop, 
met kaart in een roeibootje, 
om Sint te laten zien hoe hij 
de Stedumer haven kon vin-
den. Gelukkig wisten de 
beide bootbestuurders, Jan 
Timmer en Harm Pestoor 
het ook.  
 

Jehova Nissi stond traditiegetrouw weer in de haven te spelen, ondanks de koude 
vingers klonk het prima. Burgemeester Rodenboog speelde goed op de proble-
men in, het was volstrekt duidelijk dat Sint wandelend naar de sporthal zou gaan 
dit jaar. Het paard was immers moe en stond nu niet in Stedum gestald. 
 
 

 

Het gezicht van Stedum 
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een Stedumer. De keuze is in 
principe volstrekt willekeurig, als het maar een (oud) dorpsgenoot is. Ken je iemand die wel aan 
de rubriek wil meewerken of wil je misschien zelf: meld het de redactie.  
 

Op de foto staat dit keer de familie Tillema (foto: Janna Bathoorn). Eldert Ameling praat met hen 
over onder meer opgroeien in Stedum, hun werk, Pluto en autocross. 
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Sint was op wandelen berekend, het was mooi weer, en dan kon hij gelijk zijn 
Sportpieten uit het Swaithoes oppikken. Die werkten daar aan hun conditie, en dat 
bleek later in de sporthal ook hard nodig. De beide wegwijspieten haalden katten-
kwaad uit, ze spoten de naam van Sint op het raam met scheerschuim.  
De Hoofdpiet werd erop uit gestuurd om ze weer naar binnen te halen. Die had er 
moeite mee, want de wegwijspieten renden nog vrolijk een rondje door de kleed-
kamers en lieten zich niet gelijk tot de orde roepen. Eén Piet was zich van geen 
kwaad bewust, en ging binnen vrolijk verder met spuiten. Even later zat hij in het 
wandrek en moest Sint hem alweer corrigeren. Verder verliep alles goed. Sint 
vond Sint Maarten liedjes ook leuk (die zaten er bij de kinderen nog goed in), en 
hij bleek voor Stedum de pakjes gelukkig wel bij zich te hebben.  
 

Veel kinderen waren als Pietje verkleed, en dat vond Sint erg leuk. Maar ook voor 
de niet-verklede kinderen was er alle aandacht. Sint hield tijdens het zingen ook 
de ouders in de gaten. Toen die niet echt meededen moesten ze op het podium 
toch even laten horen dat ze het wel konden. Volgende keer de ontvangst maar 
weer een week later doen, dan zitten we gelijk goed in de Sinterklaarsliedjes.  
 

Lies Oldenhof 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 
 

Struners aan het werk in Stedum 
 

De actie Heitje voor een Karweitje heeft € 102,50 opgebracht! Op verschillende 
plekken in en rond Stedum kon je de scouts aan het werk zien, duidelijk herken-
baar met hun beige bloes en zwart-gele das. Met 8 scouts en dan nog de begelei-
ding waren ze zo druk dat ze niet overal hebben kunnen aanbellen. Er waren al 
de nodige klussen van te voren aangemeld, wat voor de planning prettig was om 
het werk goed te kunnen verdelen. Wat hebben ze allemaal gedaan? Puin ge-
kruid, appels geplukt, houtblokken gesjouwd, een betonbekisting opgeruimd. Daar 
waren ze zaterdag 13 oktober de hele ochtend mee bezig. Over het resultaat zijn 
ze erg tevreden. Ook de opdrachtgevers waren te spreken. Van het geld kunnen 
de Struners weer van alles doen. Juist deze leeftijd heeft wat meer uitdagende 
activiteiten nodig die ook iets meer kosten. Zo gaan ze vaker op kamp om het pi-
onieren in praktijk te brengen en doen ook hikes, trektochten in onder andere 
Drenthe. Uiteraard betalen ze daar zelf ook voor, maar het is wel heel fijn dat ze 
hun werkkracht ook in kunnen zetten. Hartelijk dank voor de gelegenheid die u 
daarvoor geboden hebt.  
 

U kunt op onze website, www.destruners.nl kijken wat ze allemaal doen. Deze 
website is vernieuwd, met dank aan Wiebe Werkman, van Slam-designs. Zo kunt 
u ons weer goed volgen. Heeft uw kind belangstelling voor scouting? Kom ook 
eens kijken op zaterdagmorgen (scouts) of zaterdagmiddag (welpen) bij de ten-
niskantine. Een kind mag drie keer meedoen, alvorens te beslissen lid te worden. 
Graag tot ziens! 
 

Helma Mulder  
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Pompoenen en zonnebloemenkweekwedstrijd  

 
(foto: stedum.com) 
 

Zoals alle jaren konden de Stedumers ook dit jaar weer aan de gang met het 
kweken van zonnebloemen en pompoenen. De Activiteitencommissie Dorpsbe-
langen deelt het pootgoed uit, en aan het eind van de zomer worden de zonne-
bloemen opgemeten. Traditiegetrouw komen de kwekers begin oktober met krui-
wagens vol pompoenen naar café Het Oude Raedthuys. Voor de gelegenheid 
wordt er dan een dekentje in de kruiwagen gelegd. Van de grootste pompoenen 
pasten er maar twee in, dit waren dan ook de prijswinnaars. In Stedum doen veel 
kinderen mee, gestimuleerd en ook wel een beetje geholpen door hun omgeving. 
Dat ze het van de volwassenen kunnen winnen liet de uitslag zien. 
 

Bij de pompoenen was de eerste prijs voor Iris Werkman met 53,5 kg. Carlijn Sla-
ger had de tweede prijs met 42 kg, de derde prijs was voor Leon Bansberg met 31 
kg. De eerste en tweede prijs waren gekweekt op dorpstuin De Heemen. Eerlijk-
heidshalve moet daar wel bij worden vermeld dat het onder een plastic kas was 
en dat Ronald Wierenga het watergeven vaak verzorgde. De tweede helper is 
John Bouwes.  
 

Leon Bansberg was ook derde bij de zonnebloemen met 3.47 m en ging zo met in 
totaal vier droge worsten naar huis. De leverworst was voor Jeroen Bodde, met 
3.78 m en Thomas Reker nam de eerste prijs in ontvangst. Zijn oma Iektje Smit 
had een zonnebloem gekweekt van 3.96 m en de prijs, een rollade, aan Thomas 
beloofd. Er waren 50 deelnemers, maar vanwege de slechte zomer en de vele 
slakken was lang niet iedereen succesvol. Er werden al weer tips uitgewisseld 
voor volgend jaar, in de hoop dat we dan een goede zomer hebben. 
 

Lies Oldenhof 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
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De familie Tillema, Weemweg 2 
 

Comfortabel en gezellig, zo zitten wij 
aan de keukentafel ten huize van de 
familie Tillema: Theo Tillema, zijn 
vrouw Harriët Tillema-de Jonge en on-
dergetekende. Het is 24 oktober 2012 
en het is nog vroeg in de avond. Zij 
wonen hier mooi aan de Weemweg 2, 
Theo, Harriët en hun beide dochters 
Irene (2001) en Daniëlle (2004). De 
deur gaat open en Daniëlle komt thuis. 
Zij zit op voetbal en is lid van 'FC Gro-
ningen Junior Club'. Ze speelt in Ste-
dum, in E2. Zijn er activiteiten bij FC 
Groningen dan brengt haar moeder 
haar met de auto naar Groningen en 
haalt haar weer op. Zus Irene zit in 
Loppersum op gymnastiek. 
 

"Wat zou het fijn zijn voor de jeugd in 
ons dorp wanneer er weer viswedstrij-

den voor de jeugd worden gehouden," oppert Theo. En ook zijn vrouw denkt er zo 
over. Harriët zegt: "Het is werkelijk jammer dat die wedstrijden voorbij zijn." Het is 
een klacht waar wij het hier een paar dagen eerder ook al met elkaar over gehad 
hebben. Juist het feit dat er op dit moment zoveel jeugd in het dorp woont maakt 
het aannemelijk dat zo'n competitie in deze tijd aan een behoefte voorziet. Maar 
één ding staat vast: hier moet met de hengelclub over gesproken worden. Theo 
wil wel energie in die jeugdviswedstrijden gaan steken. En, waar een wil is, daar is 
een weg.   
 

In de huiskamer die aan de open keuken grenst bekijk ik een prachtig aquarium. 
Er zitten een paar grappige garnaaltjes in. Theo en Daniëlle wijzen ze aan, want 
de garnaaltjes hebben zich hier en daar verstopt. De vissen in het aquarium glan-
zen in het licht. "Ik heb trouwens ook zelf nog hele goede herinneringen aan de 
visclub en die jeugdviswedstrijden," vervolgt Theo die een geboren Stedumer is. 
"Ik ben geboren in 1975, op Klokkenpad nummer 14." Zijn vrouw Harriët kwam 
met haar ouders en broers in 1989 in Stedum wonen. "Ik kwam hier in de tijd van 
meester Hovius. Ik moest nog drie maanden naar de Lagere School, de OBS 'De 
Bongerd'. Dat was volgens mij toen al groep acht en niet de zesde klas, zoals dat 
daarvoor was. Wij kwamen uit Beijum. Ik ben geboren in 1976 in Groningen."  
De ouders van Harriët wonen vanaf 1989 aan de Kaakstraat. Haar broer Ferdi de 
Jonge speelt in het eerste elftal van de VV Stedum. Ferdi woonde kort geleden 
met zijn gezin een paar jaar in ons dorp, maar zij zijn weer verhuisd. Broer Johan 
de Jonge woont met zijn gezin in het midden van het land. 
Ook de ouders van Theo wonen in Stedum. Zijn zus Jeannet woont met haar ge-
zin in Bedum. 
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Theo zat destijds op de CBS 'De Crangeborg', dezelfde school waar ook nu zijn 
beide dochters, Irene en Daniëlle, op school zitten. Irene zit in groep zeven en 
Daniëlle in groep vijf.  
"Weet je nog met welke leerlingen je destijds in de klas zat, Theo?" vraag ik. Het 
antwoord rolt er zo maar uit. "Dat waren onder andere Jaap Gerwin Mars, Robbert 
Freese, Erik Sietsema, Gerard Hofman, Lisette Boiten, Wilma Helmantel, Carola 
Kruidhof, Ellen Plijter, Dirk en Siska Offringa." Het zijn allemaal bekende namen in 
ons dorp. Een deel van deze oud-klasgenoten woont nog altijd in Stedum. 
 

Zowel Theo als Harriët hebben beiden een baan. Harriët: "Ik werk zestien uur in 
de week in 'Wiemersheerd', in Loppersum. Het is een verzorgend beroep. 'Wie-
mersheerd' was vroeger een bejaardenhuis en het is nu een verzorgingshuis. Ik 
werk niet elke week op dezelfde dag. Maar het rooster staat altijd vast. En bijna 
altijd begin ik daar om zeven uur 's morgens, of kwart voor drie 's middags." Theo 
werkt in drieploegendienst. De ene week werkt hij 's morgens van zeven uur tot 
drie uur 's middags. De andere week van drie uur 's middags tot elf uur 's avonds. 
En dan is er de nachtdienst van elf uur 's avonds tot 's morgens zeven uur. Tille-
ma werkt bij KBM Master Alloys B.V. in Farmsum. "Wij maken daar aluminium le-
geringen. Dat gebeurt in grote ovens. Er zijn producten bij die stoken wij op tot 
1400 graden! Neem nou bijvoorbeeld die tochtstrippen bij een deur. Die metaalle-
gering die moet wel bij ons gemaakt zijn. Wij maken aluminium draad en wij ma-
ken aluminium 'broodjes'. Dat zijn van die rechthoekige aluminium blokjes. Één 
zo'n broodje weegt ongeveer zeven kilo." Theo vindt het een hele fijne baan. Hij 
werkt daar vanaf 9 september 2010. Daarvoor werkte hij ruim een maand bij Mar-
ko B.V. kantoor- en schoolmeubelfabrikant in Veendam, het bedrijf dat stomtoe-
vallig net vandaag op 24 oktober failliet is gegaan. "Ik moest daar allemaal 
schoolmeubilair in elkaar zetten. Best mooi werk, hoor! Ik ging met de auto op en 
neer naar Veendam." Voordat Tillema bij Marko B.V. werkte, werkte Theo die een 
vierjarige bouwopleiding heeft gevolgd, vanaf 1998 bij Kozijnenfabriek Perdok 
B.V. in Middelstum. Ook dat bedrijf hield het niet vol en ging rond Pinksteren 2010 
failliet.  
 

"Wij hebben ook zeven jaar in Middelstum gewoond," vertelt Harriët, "daarvóór 
hebben wij nog twee jaar in Stedum aan de Hilmaarweg 18 gewoond. In één van 
die huisjes die nog niet zo lang geleden gesloopt zijn." Inmiddels woont de familie 
Tillema al weer zeven jaar in hun huis aan de Weemweg 2. Een koopwoning, net 
als het huis destijds in Middelstum. "Maar," zegt Theo, "voordat wij deze woning 
aan de Weemweg 2 konden betrekken, hebben wij ook nog drie maanden een 
huis in Stedum moeten huren. Ja, wij moesten wachten totdat deze woning hele-
maal leeg was." Een lastige situatie en voor sommige mensen een herkenbare 
situatie. De Tillema's moesten nu maar liefst twee keer achter elkaar verhuizen. In 
Stedum ziet men wel vaker mensen een korte periode een huis huren. Men moet 
bijvoorbeeld wachten tot hun nieuwe woning afgebouwd is.  
Veel leuke herinneringen heeft de familie Tillema aan hun hond Pluto. Precies een 
jaar geleden overleed deze Jack Russell. Pluto was beslist een bekende hond in 
Stedum. Er werd veel met hem gewandeld en daarom kenden de meeste mensen 
deze leuke en grappige hond wel. "Pluto was een echte gezinshond," zegt Harriët.  
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De familie Tillema haalde hem op als pup. Zij hebben dertien jaar lang plezier aan 
deze fijne hond gehad. "Wij, mijn zus Irene en ik," vertelt Daniëlle, "deden altijd 
net of Pluto helemaal onze hond was. Wij gingen hem ook uitlaten. Ik nam altijd 
wat koekjes mee. Dan wou Pluto graag mee." 
  

Theo: "Toen Pluto er niet meer was, heb ik het aquarium gekocht. En je ziet de 
tafel waarop dat aquarium staat... Ik ga nu een groter aquarium kopen met een 
oppervlakte zo groot als dat hele tafelblad." 
Wij zijn nu bijna aan het eind van het gesprek gekomen. Terwijl voor het gros van 
de mensen de avond het einde van een dag betekent, gaat Theo zo meteen naar 
zijn werk in Farmsum. Tot besluit praten wij over de 'autocross', een sport die 
Theo nauw aan het hart ligt. Terwijl je misschien een aquarium nog een gewone 
hobby kunt noemen, betekent de autocross voor Theo Tillema veel meer. "Ik heb 
een band met de autocross. Ik ben bij de meeste autocrossclubs in Noord-
Nederland official. Ik ben baanpost bij de autocrosswedstrijden," legt hij uit. Gedu-
rende zo'n wedstrijd staat Theo dan helemaal bovenaan in een bocht, op het 
hoogste gedeelte, met de vlag in de hand. "Het zijn eigenlijk meerdere vlaggen," 
legt Tillema uit, "elke vlag heeft zijn eigen betekenis. Een rode vlag betekent dat 
alles moet stoppen. Geel of wit, dat hangt af van bij welke club je bent, betekent 
gevaar op de baan en betekent: er staat een auto stil, of er ligt een onderdeel op 
de baan. De blauwe vlag betekent: pas op! Er komt een snellere deelnemer aan! 
Die blauwe vlag tonen wij aan een achterblijver, wanneer de koplopers er aanko-
men." Tillema gaat hiervoor naar de autocross in Kollum, Ten Boer, Lellens, Vis-
vliet, hij gaat naar de autocross in eigen dorp Stedum en noem maar op waar-
heen. Op al die wedstrijden daar vlagt hij. "Ik word regelmatig gevraagd en gebeld 
door de clubs of ik vlaggen wil." Theo Tillema is al een jaar of vijftien vlaggenist, 
baanpost. Zijn streven is om ook bij de Nederlandse Kampioenschappen Auto-
cross aan de slag te komen. Tien november gaat hij weer op cursus van de KN-
AF. Dan heeft hij weer voor drie jaar zijn licentie. Theo gaat er voor! De autocross 
betekent heel veel voor hem! 
 

Eldert Ameling    
 

 
 

'Stedumer van het Jaar 2012' verkiezing 
 

Iedereen waarvan u vindt dat hij of zij goede dingen voor het dorp doet, of altijd 
voor u klaar stond dit jaar, kunt u nomineren voor ‘Stedumer van het jaar 2012’. 
Organisatoren van leuke evenementen in het dorp, uw buurman of buurvrouw… 
iemand die het volgens u verdient. Voorwaarde is wel dat het een Stedumer is. 
We willen u vragen in een aantal zinnen te beschrijven waarom u hem of haar 
nomineert. De maand december zal in het teken staan van het stemmen. Die 
maand kunt u stemmen op uw favoriet. In januari 2013 wordt de ‘Stedumer van 
het Jaar 2012’ bekend gemaakt. De winnaar krijgt tezamen met een oorkonde, de 
eer en een slagroomtaart. U kunt uw nominatie doorgeven via de website of mai-
len naar redactie@stedum.com. Tot 1 december 2012 kunt u nominaties insturen. 
 

Wim Zijlema 
Team Stedum.com 
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De Heemen 
 

De bladeren vallen weer van de bomen  en alle koeien blijven binnen, ze moeten 
de wei tot ongeveer april missen. Het mais is van het land en de bloemenrand is 
uitgebloeid. Tijd om verslag te doen van de vele activiteiten de afgelopen periode 
op de Heemen. 
 

Boeren 
De grutto’s zijn nu in Afrika en wij zijn bezig voor het moment dat ze hier weer 
komen nestelen. We hebben in dit najaar een flink deel van een weiland verdiept 
(grond afgegraven) waar we in het vroege voorjaar van 2013 water op zullen 
pompen om zo plas-dras te creëren.  Een nat gedeelte met slikrandjes is heel 
waardevol voor het voedsel vinden van de weidevogels. 
Naast het weidevogelbeheer op de boerderij heeft Pieter Berend zijn oude werk 
weer een plekje op de Boerderij gegeven. We maken sinds kort naast melk ook 
zonnestroom, die door 96 panelen op de nieuwe loods wordt gemaakt. Zo kunnen 
we ongeveer de helft van ons eigen stroom verbruik maken. Dat de zon nu héél 
véél mag schijnen op de Heemen 
De Boerderij is door twee tochten bezocht dit jaar. Op zondag 30 september lie-
pen bijna 1000 lopers van de  Tocht om de Noord door de weilanden, dorpstuin 
en Zorgbuurderij via de bloemenrand naar Stedum. De deelheemers van de tuin 
hadden lekkere dingen gebakken en er is heel veel koffie gedronken in de dorps-
tuin en Zorgbuurderij. Dit alles met muziek van duo van Impe en van Esch. 
 

Op vrijdag en zaterdag 9 en 10 november was de Heemen onderdeel van de 
GPS-survival tocht. De kleine rietenschuur was omgetoverd tot een gezellige plek 
waar even uitgerust en bijgetankt kon worden…echt noodzakelijk dit jaar! Twee 
geweldige evenementen. 
 

Zorgen 
1 mei 2012 is Zorgbuurderij van start gegaan op Bedumerweg 43. Voor 1 mei be-
zochten er twee personen  de boerderij. Vanaf 1 mei zijn daar 3 deelheemers bij-
gekomen. Nu bezoeken twee volwassen  en drie kinderen de Zorgbuurderij. Eén 
persoon komt de hele week en de ander twee dagen per week. De drie kinderen 
komen op maandag, dinsdag en donderdag  naar de Zorgbuurderij om 15.30 uur. 
We koken en eten samen en de kinderen gaan om 19.30 uur weer naar huis. Het 
is fijn werken in en om ons prachtige pand. Binnenkort hopen we een positieve 
beoordeling te krijgen over het ingediende kwaliteitssysteem. We willen het keur-
merk “kwaliteit laat je zien” behalen van de Federatie Landbouw en Zorg.  
 

Buurten 
De dorpstuin heeft van vele kranten en radiozenders aandacht gekregen voor de 
activiteiten van het afgelopen jaar voor het project Kern met Pit. De drie activitei-
ten, zaaien, groeien en oogsten voor “tussen kunst en klei” zijn alle drie succesvol 
geweest . Er zijn veel mensen op de dorpstuin geweest en veel mensen hebben 
vrijwillig hun aandeel aan het project geleverd. Geweldig! We zijn erg trots op het 
laatste onderdeel, ons streekproduct “Steemer appelsap”. U kunt nog stemmen tot 
31 december op www.kernmetpit.nl voor een provinciale trofee voor ons project. 
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De deelheemers van de dorpstuin zijn ook in voorbereiding voor het komend tuin-
seizoen. We hebben hiervoor een projectplan ingediend bij Groendichterbij. We 
zijn als één van de 32 projecten uit Nederland genomineerd als icoonproject. 24 
november gaan we naar Amersfoort en  onze uiterste best doen om icoonproject 
van Groningen te worden. We willen graag voor het komend jaar veel cursussen 
gaan geven en gezamenlijk  tuin producten gaan verwerken. We zullen U via de 
Stedumer en de website  op de hoogte houden. 
 

We zijn 13 november gestart met het textielcafé op de Zorgbuurderij. Van 20.00 
tot 22.00 zijn we samen bezig met textiele werkvormen. Er kan onder begeleiding 
gevilt worden, maar ook is het mogelijk samen om aan een eigen project op ge-
bied van breien, haken, borduren, naaien… enz  te werken. Tot de kerst houden 
we op 27 november en 11 december weer textielcafé . Welkom! 
 

De Zorgbuurderij is regelmatig in de avonden en in de weekenden verhuurd. Dit is 
mogelijk voor kleinschalige (familie) bijeenkomsten.  
 

We willen dit succesvolle jaar als dorpstuin afsluiten met een gezellige avond in 
kerstsfeer voor Stedumers in de Zorgbuurderij. Op vrijdag 14 december van 17.00 
tot 21.00. Er zijn hapjes en drankjes, producten van de dorpstuin,  resultaten van 
het textielcafé, expositie Zwannie Rijskamp en laat u voor de rest verassen! Alle  
Stedumers die nog iets willen presenteren kunnen zich melden bij Margreet via  
06 - 36 07 48 97. 
 

Margreet Wiersema 
 
 

Chillen 
 

De eerste Chillavond van vrijdag 26 oktober 2012 was een groot succes.  
Dertig jongeren waren naar Trefpunt gekomen om te chillen. DJ Jappa kreeg alle 
voetjes van de vloer. De sfeer zat er goed in. De jongeren helpen zelf mee met 
organiseren en samen wordt alles na die tijd weer schoongemaakt.  
De bedoeling is dat er nu elke laatste vrijdag van de maand een chill-avond is. Op 
30 november is de eerst volgende chill-avond. 
 

Omdat we jaloerse geluiden van de jongste jeugd vernamen hebben we ook nu 
wat voor hun georganiseerd. En dat wel op 28 december met een speciale thema: 
zwart/wit! Vanaf 18.30 tot 20.30 uur is er voor de kinderen tot en met 12 jaar dus 
disco ook met DJ Jappa. Vanaf 21.00 uur is er dan weer voor de 12 – 18 jarigen 
tijd om te Chillen. Iedereen in het zwart wit gekleed graag! 
 

De huisregels van de chill-avonden zijn: Geen alcohol of drugs in het bezit en/of 
gebruiken; Geen geweld gebruiken of er mee dreigen; Geen (geluids) overlast 
veroorzaken op en om het terrein van het Trefpunt; Er wordt In het Trefpunt niet 
gerookt; Neem geen eigen drinken of etenswaren mee; Er zijn 2 vrijwilligers aan-
wezig (ouderlijk toezicht). De aanwijzingen die zij geven, worden opgevolgd en 
kom met een goed humeur en ga naar huis met een nog beter humeur! 
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De entree van de avonden zijn € 2,- per persoon en de consumpties zijn € 1,-  
Ouders die graag ook een keer vrijwilliger willen zijn kunnen zich aanmelden bij 
onderstaande Brenda Tillema, Femie Gevers of Ingrid Kort. Ook voor overige vra-
gen kunt u bij hen terecht. 
 

Brenda Tillema 
 
 

Uit de raad 
 

Maandag 15 oktober hebben we vergaderd over het Regionale Veiligheidsbeleid 
(de drie noordelijke provincies) en het gemeentelijk veiligheidsplan. Belangrijke 
onderwerpen voor onze inwoners. Onze regionale commandant, Naomi Hoekstra 
was aanwezig om uitleg te geven wat de politie op dit moment allemaal doet en 
hoe het straks met de Nationale Politie gaat. We mogen van die verandering niets 
merken. Ieder van ons interesseert veiligheid, en wat de politie eraan doet. Het 
raakt natuurlijk ook aan ons eigen gedrag. Dat laten we echter liever buiten be-
schouwing, zo bleek in deze vergadering. 
 

Alcohol 
Allereerst werd er over de invloed van alcohol én drugs gesproken. Dat zal u niet 
verbazen. En hoewel er op de Lopster Kermis niet met alcohol rondgelopen mocht 
worden lagen er toch 103 bierflesjes, door de organisatoren keurig opgeruimd en 
voor statiegeld ingeleverd. Vier kratten genuttigd, verder geen vervelende situa-
ties. Veel drank hoeft overigens niet hinderlijk te zijn, onze Duitse buren in Ste-
dum weten er beter mee om te gaan, ze blijven (in onze ervaring) vriendelijk en 
gezellig. Misschien zijn ze er beter aan gewend. Het is daar not done om herrie te 
trappen en troep te maken. Maar aan alcohol wennen kunnen we moeilijk als be-
leid gaan voeren. Als raad constateerden we dus heel serieus: overmatig drank-
gebruik is en blijft een probleem. Maar wel de vraag: wie moet dat nu in de hand 
houden? De politie? 
 

Verkeersovertredingen 
Ook dit punt werd behandeld. Er waren niet zoveel snelheidsovertredingen ge-
constateerd in 2011. Te weinig gemeten of op de verkeerde plaats? Uit eigen er-
varing weten we wel beter. Inmiddels is het in Stedum 30 km gebied, het zou nu 
dus veiliger moeten worden. Waar wel flink gescoord werd was bij de Eemsha-
venweg, keren op de weg. Niet aan te raden, kost 350 euro. Wat mij echter zeer 
verbaasde was dat een raadslid dit keren behandelde met de opmerking dat je de 
borden toch wel vrij laat zag, en omrijden daar had men begrijpelijkerwijs geen zin 
in. Zo blijven we natuurlijk aan de gang. In de krant en op het viaduct waren de 
maatregelen duidelijk aangekondigd. Gewoontedieren die we zijn houden we daar 
geen rekening mee, en willen ons pad vervolgen. Dat kon dus echt niet, en heeft 
ook geleid tot meerdere aanrijdingen. Wat mij eraan verbaasde en wel vaker op-
valt, is het standaard goedpraten van fout gedrag. Als we daar nu eens mee op-
houden? Zou onze mentaliteit of die van onze jeugd dan weer verbeteren? De vei-
ligheid is er in ieder geval ook mee gebaat, dat is duidelijk. 
 

Lies Oldenhof 
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In de kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe 
of minder bekende bewoners 
van het dorp voorgesteld. Deze 
borduurt verder op de oude ru-
briek: Nieuwe bewoners. Deze 
keer is Imma Bos. Zij woont 
aan Weemweg 59. 
 

Sinds wanneer woon je  in 
Stedum? 
Sinds  21 juli 2012. 
 

Waar ben je geboren? 
Ik ben geboren in Stedum. 
 

Wat doe je voor de kost? 
Ik ben stervenbegeleidster in 
een hospice  en mantelzorg-
ster. 
 

Wat is je favoriete bezig-
heid?   
Op een terrasje zitten in de 
stad en een goed gesprek. 
Omzien naar andere mensen. 

 

Wat is je favoriete vakantiebestemming? 
In een hotel in een leuk vakantieoord. 
 

Wat neem je mee naar een onbewoond eiland?  
Mobiele telefoon, leesboek en zweedse puzzels. 
 

Wat is de reden dat je in Stedum bent komen wonen?  
Ik kon er wonen in het ouderlijk huis en het sociale dorpsgevoel. 
 

Ben je ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe?  
Ja,ik ga naar een interkerkelijk gespreksgroep. 
 

Wat zou je doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint? 
Het huis helemaal  laten opknappen. 
 

Wat vind je, naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
Vanaf Bedum de verlichte kerktoren van de Hervormde Kerk. 
 

Wat is je antwoord op de  vraag van de vorige nieuwe bewoners: Heb je in 
de tijd dat je hier woont, al sociale contacten opgedaan? 
Ja, nieuwe contacten met de gesprekgroep. 
 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoners stellen? 
 

Vind je het leuk om actief voor het dorp bezig te zijn? 
 

 Afie  Nienhuis 
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Verslag Steunstee 
 

Op donderdag 1 november hadden we weer Steunstee in het Hervormd Centrum. 
Er waren 22 personen aanwezig. Sieta Smit heette ons van harte welkom en ver-
telde dat Ellen Roede om half drie kwam. We begonnen met een kopje kof-
fie/thee, tevens werd er een vragenlijst uitgedeeld betreffende het onderwerp van 
deze middag.  
 

Inmiddels arriveerde Ellen Roede en stelde zich voor. Ze is oefentherapeut Ce-
sar/Mensendieck en kijkt naar het verband tussen klachten, lichaamshouding, 
werkhoudingen en andere bewegingsgewoontes. Ze stelt voor elke patiënt een 
individueel behandelprogramma samen. Ze heeft in de loop der jaren in verschei-
dene praktijken gewerkt, onder andere in Hoogkerk, Hoogezand, Noordbroek en 
Hellum. Vanaf 2000 heeft ze een Praktijk Oefentherapie Cesar in Loppersum. Zij 
is de enige therapeut in de regio. De oefentherapie Mensendieck bestaat al 84 
jaar (sinds 1928). En mevrouw Cesar was een leerlinge van Mensendieck en be-
staat al 75 jaar (sinds 1937). 
  

Binnen de oefentherapie zijn twee officiële specialisaties: kinderoefentherapie en 
psychosomatische oefentherapie. De oefentherapie behandelt onder andere hou-
dingsklachten, hoofdpijn en spanningsklachten, arm-, nek- en schouderklachten,  
rug- en bekkenklachten, ademhalingsklachten, gewrichtsklachten (artrose), heup-, 
knie-, voetklachten, incontinentieklachten, osteoporose, ziekte van Parkinson, di-
abetes mellitis en reuma. Men kan zonder verwijzing van een huisarts of medisch 
specialist bij een oefentherapeut terecht. De behandeling wordt vanuit de aanvul-
lende zorgverzekering vergoed. 
 

Na een tweede kopje koffie/thee stelde Ellen voor om nog wat oefeningen te doen 
en kon men nog vragen stellen. Sieta bedankte Ellen voor de leerzame middag. 
Ze ging met een envelop en een bloemetje naar huis. Daarna wenste Sieta ons 
allen wel thuis. 
 
Wilt u nadere informatie? Ga naar www.oefentherapeut.nl of u kunt contact op-
nemen met Praktijk Oefentherapie mevrouw E. Roede, Stationslaan 1, Loppersum 
(0596) 57 37 94. 
 

Afie Nienhuis 
 
 

Uitnodiging kerstnachtdienst 
 

Kerst vieren doen we allemaal. Maar waarom vieren 
we Kerst? Wil je een antwoord op deze vraag? Be-
zoek de kerstnachtdienst op maandag 24 december 
om 22.00 uur in de Gereformeerde Kerk aan de Be-
dumerweg te Stedum. We lichten alvast een tip van 
de kerstsluier op: God werd mens. 
 

Ineke van Zanten
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Mandarijnen avontuur 
 

Muziek maken is onze hobby, mandarijnen verkopen ons werk... Ja, pro deo dan. 
Of eigenlijk pro Jehova Nissi. Op maandagavond 17 december komen we ermee 
aan uw deur en zo niet, dan misschien wel de volgende dag. Houdt u wat ruimte 
vrij in uw fruitmand voor deze lekkere vitaminenbommetjes? Want de jaarlijkse 
verkoop van mandarijntjes is voor ons belangrijk om te kunnen blijven klinken in 
het dorp. Klinken, zoals tijdens het najaarsconcert, waarop we opvallend veel en-
thousiaste reacties kregen en zoals op Eerste Kerstdag, 's morgens heel vroeg, 
wat al bijna een eeuw in Stedum een goed gebruik is en door vele dorpelingen – 
autochtoon én import- gewaardeerd wordt. Waardering blijkt ook uit de vele dona-
teurs die ons ondersteunen. Het is ieder jaar weer fijn om de donaties op te mo-
gen halen. Heel hartelijk dank, dus! 
 

Behalve het inhalen van Sinterklaas bij de haven is ook het project 'Achter de mu-
ziek aan' van het IVAK een jaarlijks terugkerend gebeuren. Begin november kwam 
een groep kinderen van De Bongerd op onze repetitieavond in het Trefpunt. Om 
te laten horen wat zij in korte tijd geleerd hadden op een blaasinstrument. En na-
tuurlijk speelden zij ook een stuk samen met het orkest. Zo krijgen kinderen de 
kans te ontdekken hoe fijn het kan zijn om samen met anderen muziek te maken. 
Dit jaar hadden we maar liefst twee groepen kinderen. Het bezoek van de kinde-
ren van de Crangeborg hebben we nog te goed. Het zal voor ons weer een van 
de vele vrolijke en boeiende muzikale avonturen zijn die we, ieder jaar opnieuw, 
met ons orkest beleven. Als u ook mee wilt doen, als muzikant of donateur, dan 
horen we dat graag! 
 

Fenneke Colstee 
cmv Jehova Nissi 
 

sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp 

 

Stratenvolleybaltoernooi 2012 
 

Winnaars: Oppa Gangnam Style en Borglanden   
 

Van 29 oktober t/m 2 november werd het jaarlijkse stratenvolleybaltoernooi geor-
ganiseerd door Internos. Er deden in totaal 13 teams mee, waarvan 5 jeugd-
teams.  
De jeugd speelde een halve competitie, waarna er op de finaleavond om de prij-
zen werd gestreden, net als bij de poulewedstrijden werd er op tijd gespeeld (2 
keer 7 minuten). 
 
De einduitslag is als volgt:1. Oppa Gangnam Style, 2. FC Kip, 3. Look, 4. Kanons-
kogels en 5. Dynamic Sisters. Dynamic Sisters kregen een heerlijke taart, waar de 
dames heerlijk van hebben gesmuld. 
 

Bij de senioren werden de teams over 2 poules verdeeld en in deze poules werd 
er een halve competitie gespeeld waarbij de nummers 1 en 2 van beide poules 
door gingen naar de kruisfinales op de vrijdagavond. In poule A is Beide Handjes 
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als 1e geëindigd en Bouwberdijf Hofman als 2e. In poule B zijn Cracks & Crucks 
en Borglanden als 1e en 2e geëindigd. De kruisfinales werden op tijd gespeeld (2 
keer 10 minuten). De eerste wedstrijd ging tussen Beide Handjes en Borglanden. 
Deze werd gewonnen door Borglanden met een eindstand van 2-0, met de set-
standen 13-22 en 14-24. De 2e halve finale ging tussen Cracks & Crucks en 
Bouwbedrijf Hofman. In deze wedstrijd werden beide sets door Bouwbedrijf Hof-
man gewonnen, met de setstanden 16-13 en 17-13.  
De wedstijden om te bepalen wie er 1, 2 of 3 was geworden werden op punten 
gespeeld. 
In de troostfinale, spelen om de 3e plaats, wonnen Cracks & Crucks doordat ze 
een beter doelsaldo hadden over de beide sets. De eerste set werd met 25-18 
door Cracks & Crucks gewonnen en de tweede set met 25-22.door Beide Hand-
jes. De finale, een herhaling van vorig jaar, tussen Borglanden en Bouwbedrijf 
Hofman werd gewonnen met 2-1 door Borglanden. De setstanden waren 14-25, 
25-21 en 25-14. 
De einduitslag is als volgt: 
1. Borglanden, 2. Bouwbedrijf Hofman, 3. Cracks & Crucks, 4. Beide Handjes, 5. 
Triezenbergstraat, 6. Stedum e.o., 7. Bedumerweg, en 8. Team Zonder Naam. 
 

Ook bij de volwassen was er taart als aanmoedigingsprijs, deze werd gewonnen 
door Team Zonder Naam. De taarten zijn aangeboden door Kapsalon Stedum. 
 

De jeugd kreeg een attentie in de vorm van een schrijfboekje met een pen en de 
volwassen kregen ieder een pen. De commissie, bestaande uit Janet Dijkstra, 
Sikko Voorma en Catharina Reker, willen alle spelers, vrijwilligers en publiek be-
danken die er samen weer een fantastisch toernooi van hebben gemaakt. 
 

Catharina Reker 

 
 

Banketstaafactie v.v. Stedum 
 

Op vrijdag 30 november a.s.  komt de v.v. Stedum bij u/jou aan de deur om ban-
ketstaven te verkopen. Stel de verkopers (dit keer met name leden van de 1e se-
lectie) niet teleur en sla uw/je slag met deze overheerlijke banketstaven. Voor 3 
euro koopt u één exemplaar, voor 5 euro twee. 
 

Arend Koenes 
v.v. Stedum 
 
 

Breng je stem uit voor Stedum ‘een Kern met Pit’ 
 

Het project Tussen Kunst en Klei uit Stedum doet sinds januari van dit jaar mee 
met de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit. Van 1 november tot en met 
31december kun je jouw stem uitbrengen voor dit project. Hiermee maken zij een 
grotere kans op het winnen van de provinciale trofee van Kern met Pit editie 2012. 
Breng je stem uit op www.kernmetpit.nl.  
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Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Bij het schrijven van een artikel houd je rekening met de lengte van het stuk. Ook 
maak je keuzes. Het ene onderwerp wint het absoluut van het andere. 

Gaan wij eventjes 
terug in de tijd naar 
een artikel in 'De 
Stedumer'. Terwijl 
het toen een voor de 
hand liggend on-
derwerp was, heb ik 
in dat bewuste arti-
kel geen letter over 
de katten geschre-
ven van die familie 
hier in Stedum. Re-
dactielid Janna Bat-
hoorn mailde mij 
daarover. Zij wist 
ook precies waarom 

dit zo gegaan was. Immers de familie waarover het stukje ging, heeft door de ja-
ren heen veel katten verloren aan het verkeer. Zij wonen aan een doorgaande 
weg met veel autoverkeer en dan staan je katten elke dag bloot aan gevaar. 
"In hoeverre sta je daar als hengelaar veilig aan de weg te vissen?" informeerde 
Janna Bathoorn. Een goede vraag! Ook een vraag om eens wat dieper over na te 
denken. Hoe zijn de situaties hier en hoe zijn ze daar? 
Persoonlijk ben ik nooit een liefhebber geweest van het Boterdiep langs de drukke 
weg van Bedum naar Onderdendam. Ik vind dat beslist een gevaarlijke plek om te 
vissen. Ook langs het Damsterdiep zijn plekken waar je niet veilig kunt staan vis-
sen. Daar heb je maar een klein beetje ruimte om je hengel uit te gooien. 
Wanneer je na een tijdje in gedachten al het jouw bekende viswater bij langs gaat, 
dan zijn er inderdaad heel wat gevaarlijke plekken waar je maar niet moet staan. 
 

Laten wij dit minder prettige onderwerp afsluiten met een leuke herinnering, een 
algemene herinnering mag ik hopen. Want heeft u als hengelaar allemaal wel niet 
eens meegemaakt dat er een kat bij het viswater zat? Zo'n mooie glanzende kat 
die op een visje wacht? 
Dat katten van vis houden weet iedereen. Op een enkele visplek in de bebouwde 
kom zit dan ook wel eens een kat te wachten op een visje. En die dieren weten er 
raad mee! Sommige katten kunnen heel wat vissen verteren. En ook grote vissen. 
 

Ook in de Stedumer haven kwam destijds zo'n kat een paar meter achter de hen-
gelaars zitten. Als deze kat dan een visje toegeworpen kreeg, maakte zij zich uit 
de voeten en rende een tuin in. Daarna kwam zij steeds weer terug. Deze bonte 
kat heeft destijds heel wat vissen uit de haven geconsumeerd! 
 

Eldert Ameling 
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen"   
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De Steemer Agenda 

 

(Verscheidene van de genoemde activiteiten zijn terug te vinden in deze Stedumer) 
 
  
23 november  Najaarsvergadering Dorpsbelangen 
 
23 november Schaatsen op Kardinge 
 
27 november  Passage: Mevrouw Bantema van Leek. Onderwerp: Blaas de baas. In het 

Hervormd Centrum, aanvang 19.45 uur 
 
28 november Jaarvergadering IJsvereniging om 20.00 uur in clubgebouw bij de ijsbaan. 
  
30 november  Deadline inschrijven ‘Kern met Pit’ op www.kernmetpit.nl 
 
30 november  Schaatsen op Kardinge 
 
30 november   Chill-avond 
 
1december Deadline nomineren Stedumer van het jaar 2012, op www.stedum.com of 

via redactie@stedum.com 
 
1 december Klaverjas- en pokeravond (aanvang 20.00 uur) bij v.v. Stedum. Open voor 

alle Stedumers 
 
6 december   Steunstee in het Hervormd Centrum van 14.00-16.00 uur 

Onderwerp: Oude Hollandse Spelen. Iedereen van harte welkom 
 
14 december  Schaatsen op Kardinge 
 
24 december  Kerstnachtdienst om 22.00 uur in de Gereformeerde Kerk aan de Bedu-

merweg 
 
28 december   Chill-avond. Vanaf 18.30 tot 20.30 uur voor de kinderen tot en met 12 jaar 

en vanaf 21.00 uur voor de 12 – 18 jarigen 
 
 
 
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 -  een week eerder dan normaal in verband met 
de kerstvakantie -  op vrijdag 21 december. Kopij inleveren bij de redactie voor woensdag 12 
december. 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 
 

 

 


