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Actie berenklauw 

 

Het Steemer bos is een leuk bos om te spelen, te wandelen en tegenwoordig is 
het ook het onderkomen van de Struners, de nieuwe padvindersgroep. De gebrui-
kers van het bos zijn er eigenlijk best goed over te spreken, want met het destijds 
door Dorpsbelangen aangelegde Reinderspad is het bos goed ontsloten. Bij de 
vijver is  

 Lees verder pagina 3 >> 
 

In deze Stedumer onder meer: 
 

Steemer vuilnisbeltbos     
Boerenspeuln op Koninginnedag   
Speelweek 2009       
Uitslag quiz “Twaalf vrouwen…”   
Borgconcert      
 

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 Karel Zuiderveld (foto: Janna Bathoorn). Hij woont niet in Stedum, 
maar werkt er wel als fysiotherapeut. Op 18 april opende zijn nieuwe onderkomen – het ‘Swait-
hoes’ –  officieel de deuren. Wat heet: de koningin kwam er zelfs voor uit haar paleis. Eldert 
Ameling doet verslag op pagina 15. 
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Opbrengst collecte hartstichting 
 
De landelijke collecte van de hartstichting is gehouden van 12 t/m 18 april 2009. 
Ook in Stedum werd dit door vrijwillige collectanten gedaan. De totale opbrengst 
was € 569,54.  
Collectanten, gevers en geefsters hartelijk dank. Mocht u de collectant gemist 
hebben dan kunt u altijd uw gift overmaken op giro 300 van de hartstichting. 
 
Namens de hartstichting, 
Ida Rijskamp 
 

 
een hele mooie verblijfplek ontstaan, waar 
de Struners hun marshmellows roosteren. 
Maar het bos is niet overal geschikt om te 
spelen. In deze tijd groeien er veel brandne-
tels, maar vooral ook berenklauw. De groei 
daarvan is indrukwekkend, maar verder is 
het eigenlijk een vervelende plant. Je krijgt 
er blaren van, en daarom had de leiding van 
de Struners bedacht dat er een schoon-
maakactie moest komen. Kinderen kun je 

daar niet bij gebruiken, dus een select gezelschap ging zaterdag 16 mei aan het 
werk. Gewapend met een zeis, en op veilige afstand van elkaar was het bos in 
anderhalf uur van berenklauw geschoond. Bovendien waren de zijkanten van het 
Reinderspad ook aan een maaibeurt toe, en ook dat kon in die tijd. De platgesla-
gen berenklauw is een voorlopig resultaat, want de planten groeien zeker weer 
uit. Zolang ze niet uitzaaien kun je ze op deze manier wel onder controle houden. 
Er zal dan ook zeker nog een keer een oproep in de Stedumer worden gedaan. 
Spelende kinderen, wandelaars, ouders van Struners en hondenuitlaters worden 
dan ook gevraagd op te letten waar de berenklauw weer toeneemt. U hoort tijdig 
wanneer de volgende actie is.  
 
Lies Oldenhof 
 

 

Het Steemer vuilnisbeltbos 
 
Het is weer feest in het bos achter de tennis-/ijsbaan! Er worden weer nieuwe hut-
ten gebouwd, maar hierover heb ik één opmerking: 
Beste ouders/volwassenen: geef uw kinderen géén bankstellen mee  
(jawel! Er staan in korte tijd alweer 4 banken (her en der in het bos) enkele kan-
toorstoelen, een plastic tuintafel en vele meters plastic (oude dekkleden) 
U begrijpt zelf toch wel dat dit op den duur een afvalberg gaat worden en  
het bos wordt ontsierd. 
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De banken kunnen beter naar Usquert of naar een 2e hands winkel en kinderen 
kunnen heel goed op een boomstronk zitten of op een houten stoeltje. 
 
Lia Harkema 
 

 

Fietsendieven 
 
Op woensdag 7 mei zet ik mijn oranje sparta fiets dubbel op slot in het fietsenrek 
bij het station Stedum. De volgende ochtend is hij verdwenen! Dit is nu al mijn 4e 
fiets die in Stedum wordt gestolen en ik baal hier vreselijk van. Wie o wie weet 
hier meer van en kan mij helpen: Femie Gevers, 06 – 50 57 89 53 
 

 
Dorpsgenoten 
 
Nu is het weer voorbij, de Koninginnedag, waar iedereen naar uitziet en voorbe-
reidingen voor gedaan heeft, wij als bestuur maar ook vele andere vrijwilligers. 

Wat is een dorpsfeest zonder vrijwilli-
gers? Je kunt immers niets beginnen. 
Daarom eerst een woord van dank aan 
de muziekvereniging "Jehova Nissi", die 
ons altijd begeleiden op Koninginnedag 
bij de aubade. 
Soms zijn er dingen die veranderd moe-
ten worden, maar wat is er mis om mee 
om sommige tradities in ere te houden? 
De mensen van het Hervormd Centrum 
bedankt dat van jullie gastvrijheid ge-
bruik mogen maken. 

 
Het was mooi weer en de sfeer was goed. Het begon ook net als anders, een 
plein vol mensen met onze erelid de heer S. Mellema, het zingen van oud-
Hollandse liedjes en natuurlijk ons volkslied, een oranjebitter in de hand en een 3-
voudig Hoera voor onze lieve Koningin en haar familie. 
 
Traditiegetrouw heeft de Oranjevereniging iedereen weer koffie met oranjekoek 
aangeboden, waarna er veel mensen naar het sportveld gingen om aan de kin-
derspelen mee te doen of ze aan te moedigen. Het thema was dit jaar; "Boeren-
speuln",dus moest er onder meer een koe gemolken worden, er was een kruiwa-
genrace en klompjesvoetbal. Het bestuur had zich dan ook gehuld in Volendams 
kostuums, en een herenboer en boerenknecht leiden de spelen op hun akker. 
Ook alle mensen die hier bij hebben geholpen bedankt. 
De verkiezing van het leukst verkleed boertje en boerinnetje werd ook ‘s middags 
gedaan bij de spelen voor volwassenen, hieraan deden maar liefst zeven teams 
mee. 
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Tijdens de middagpauze 
was het ook weer heel 
druk in onze koek-en zo-
pie tent, met dank aan 
onze koks, verkoopsters, 
bakkers en tappers, we 
hebben weer heerlijk 
kunnen genieten van 
broodje bal, poffertjes, en 
natuurlijk van de broene 
boon'n mit spekjes.  
Toen kwamen de eerste 
mensen op het veld ver-
tellen wat er gebeurd was 
in Apeldoorn. De nieuws-

berichten liepen uiteen, maar duidelijk was wel dat er iets verschrikkelijks gebeurd 
moest zijn, we besloten het middagprogramma toch voort te zetten tot er meer 
duidelijk was. Wel hebben we besloten de vlaggen binnen te halen. 

 
Toch was het een fijne middag, waarbij 
de teams hard streden met koemelken; 
aardappelen, wortels en siepels rooien 
en maken tot hutspot; de kruiwagenrace 
en hooivorkwerpen. Vooral de trekker-
trekwedstrijd was een uitputtingsslag. 
Nadat de schuttersvereniging er weer 
met de eerste prijs vandoor ging en de 
boerinnetjes de poedelprijs hadden ge-
wonnen, werd het toch tijd om alles op te 
ruimen en zijn we ons gaan voorberei-

den voor het avondprogramma, na overleg hebben we besloten om dit wel door te 
laten gaan in een aangepaste vorm. 
We vonden het zeker belangrijk om na een openingswoord toch even stil te staan 
bij het ongeval in Apeldoorn en hebben voor de slachtoffers, hun verwanten en de 
leden van het koninklijke familie een minuut stilte gehouden, waarna ons Volkslied 
gezongen werd. 
Het valt ook niet mee om zo te moeten omschakelen, maar we wilden er als be-
stuur toch aandacht aan schenken, mede omdat we vinden dat in zo een situatie 
het misschien juist wel fijn is om je verbondenheid te tonen als dorpsgenoten. 
 
We hebben toch genoten van een leuk opgevoerd blijspel met veel verassingen 
door de toneelvereniging "Kunst na arbeid" uit Usquert en de gehouden tombola. 
Ruim tachtig mensen hebben deze avond mee kunnen maken. 
 
Tot slot wil ik een ieder bedanken die op welke manier deze dag en avond hen 
medewerking hebben verleend, het helpen, uitlenen van spullen, verzorgen, bege-
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leiden enzovoort, er zijn foto's gemaakt die vast op Stedum.com zullen verschij-
nen, en ook onze partners bedankt, die het wel eens een paar uurtjes zonder ons 
moesten doen of heel flink hebben geholpen. 
Het is mooi geweest, vriendelijke groeten namens Coby Nienhuis, Rob Hut, Kees 
Vriezema, Jeanette Poel,  
 
Tineke Bruggeman  
voorzitter van de Oranjevereniging 
 

 
SPEELWEEK 2009 
 
In de vorige Stedumer is een oproep gedaan aan vrijwilligers om op 13 mei te 
overleggen over de opzet van de speelweek 2009. Gelukkig zijn er ook dit jaar 
weer mensen die willen meedenken en doen, zodat de speelweek van 2009 vast 
een groot succes gaat worden. 
 
Met de bonnen uit deze Stedumer kun je je als deelnemend kind en meewerken-
de ouder opgeven! In juni komt er weer een Stedumer uit, met het definitieve pro-
gramma. We geven je nu alvast een voorproefje van wat je kunt verwachten. Dit 
jaar bouwen we een groot Circusdorp. De speelweek is dit jaar van maandag 10 
t/m donderdag 13 augustus. 
 
Het programma in grote lijnen 
Natuurlijk beginnen we de week weer met het bouwen en daarna verven van hut-
ten, en misschien zelfs wel artiestenwagens. Deze bouwmaandag zal worden ge-
coördineerd door Erik Huisman. 
 
Op dinsdagmorgen zullen de huizen afgemaakt worden (de vorige jaren hebben 
we gemerkt dat vooral de kinderen van de bovenbouw daar graag nog wat langer 
aan werken. Op dinsdagmiddag zal er echte Circuskunst worden gemaakt met 
een echte kunstenaar. 
 
Woensdag is de theaterdag, na het succesvolle optreden van twee jaar geleden 
zijn mag een theateroptreden niet ontbreken. Na het optreden gaan de kinderen 
niet naar huis, maar gaan overnachten op het terrein. Janneke Aué, Miriam 
Geerts en Ellen Gommers zullen het nachtprogramma in goede banen leiden. De 
volgende ochtend kunnen de kinderen bijkomen bij een Circusoptreden, waarbij 
ze zelf alleen hoeven te kijken. De donderdagmiddag is er om thuis even op adem 
te komen, waarna er op donderdagavond de feestelijke afsluiting is van de speel-
week. We hopen dat het weer met een vuur mag. 
 
Aanvullingen 
Zoals jullie zien hebben we nog niet voor alle dagen coördinatoren gevonden en is 
het programma ook nog niet helemaal ingevuld. Dus neem contact met ons op als 
je ideeën hebt voor de invulling. 
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Voor de hele week hebben Annette Vriezema, Corry Verduijn en Jolanda Afman 
een belangrijke taak op zich genomen, namelijk de catering. Erg belangrijk voor 
het op de been houden van alle kinderen en vrijwilligers! Voor de audio-
ondersteuning mogen we een beroep doen op Luit en Ronald van stedum.com. 
Ook is het speelweekcomité uitgebreid. Naast Johan Brokken en Ineke van Zan-
ten werkt Corry Verduijn mee in de coördinatie van deze week. 
  
Opgave  
Vul het juiste formulier in (kind-deelnemer of vrijwilliger-deelnemer), knip ze uit en 
doe ze vóór 15 juni in de bus bij: Corry Verduijn, Weersterweg 1, 55 21 11. 
Let op: kind-deelnemers worden alleen geaccepteerd als ouders zich ook voor 
minimaal een dag opgeven. Die eis komt misschien onvriendelijk over, maar is 
noodzakelijk voor het verantwoord kunnen organiseren van zo’n week. We willen 
allemaal dat ons kind goed begeleid wordt. Als er omstandigheden zijn waarom u 
niet aan deze eis kunt voldoen kunt u contact met ons opnemen. Bij het inplannen 
van vrijwilligers houden we rekening met ieders talenten en beschikbaarheid. Be-
trokken zijn in zo’n week blijkt erg leuk te zijn! 
U kunt op het deelnameformulier voor vrijwilligers aangeven wanneer u beschik-
baar bent. 
  

Niet-Stedumer kinderen 
Kinderen uit andere dorpen zijn welkom als ze hier op school zitten. Over het toe-
laten van logees beslist de leiding. Uiterlijk op 1 juli moet het geld zijn overge-
maakt op bankrekening 3063 11 275 (Rabobank Noord Groningen) t.n.v. Ver. 
Dorpsbelangen betreffende speelweek onder vermelding van het aantal kinderen. 
 

Kosten  
Eerste kind: 12,50 euro, tweede kind 10 euro, derde en volgende kinderen: 7,50 
euro.  
 

EHBO 
We doen een oproep aan EHBO-ers om zich op te geven. Graag zien we dat er 
dagelijks twee EHBO-ers aanwezig zijn. Meld je aan bij Corry Verduijn (552111). 
 

Publiek is welkom, speciaal bij het optreden op de woensdagavond. En uiteraard 
ook bij de feestelijke afsluiting op donderdagavond. Nog niet duidelijk is of er een 
huttenvuur gestookt mag worden, maar een officiële afsluiting van de Circus-
speelweek op de donderdag kunt u zeker verwachten. Ook daar mag u niet ont-
breken! 
 

Spaar materiaal! 
We hebben nog van alles nodig: gekleurd papier, tijdschriften, crêpepapier en kar-
ton, babyvoedingblikken, lucifersdoosjes, blikjes, spijkers, pickup touw, grote lap-
pen plastic folie, kartonnen verpakkingsmateriaal, kurken, kralen en wol. 

Inlichtingen: 

Voor inlichtingen over catering- en sponsoringzaken: Jolanda Afman, tel 551919. 
Voor alle overige inlichtingen kun je ’s avonds bellen met Johan Brokken (tel. 
551452), Corry Verduin (552111) of Ineke van Zanten (tel 551662).  
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OPGAVEFORMULIER DEELNEMENDE KINDEREN 

Inleveren bij Corry Verduijn, Weersterweg 1, vóór 15 juni 2009. Deelname in volgorde van bin-
nenkomst en afhankelijk van het aantal vrijwilligers!  
Naam 
Straat       Plaats 
Telefoon      E-mail 
 
Onderstaande kinderen doen mee: 
 
Naam:   Mijn kind zit nu (dit schooljaar 2008/2009) in groep 
________________________________   Groep   __________  
________________________________   Groep   __________  
________________________________   Groep   __________ 
________________________________   Groep   __________ 
 
Bijzonderheden waarmee rekening moet worden gehouden: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

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

OPGAVEFORMULIER VRIJWILLIGERS  

Naam:       Adres:    
Tel.:        E-mail : 
 
Kruis aan wat u/je wilt doen en geef aan wanneer u/je tijd hebt! Ik doe mee: 
0 met het uitvoeren van een programmaonderdeel 
0 vrijdagavond materiaal van de peuterspeelzaalzolder halen 
0 zaterdag materiaal naar het veld brengen 
0 maandag timmeren 
0 dinsdag  
0 woensdag overdag 
0 woensdag avond en nacht 
0 donderdag  
0 hutten afbreken op donderdag eind van de dag (17.00 tot 19.00 uur) 
0 vrijdag overdag opruimen, ’s avonds materiaal naar de peuterspeelzaalzolder brengen en 

eindschoonmaak 
0 Als groepsleiding (in principe ma t/m do, minder kan ook) 1, 2, 3, 4 dagen  
0 Voor hand- en spandiensten (WC’s schoonmaken, iedere dag opruimen, materiaal beheren, 

muziekinstallatie beheren) 

Ik doe graag ____________________________________________________ 
Ik hou niet van __________________________________________________ 
 
Graag in onderstaand lijstje omcirkelen wanneer je kunt en doorstrepen wanneer je niet kunt. 
De dagdelen waarop hulp nodig is zijn: 
 
7 augustus  vrijdagavond  12 augustus  woensdagavond en nacht 
8 augustus  zaterdagmorgen  13 augustus donderdag 
10 augustus  maandag      donderdag eind van de middag en avond 
11 augustus  dinsdag   14 augustus  vrijdag 
12 augustus woensdag 
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Opening ‘Swaithoes’ 
 

 Karel Zuiderveld 
 
Op zaterdag 18 april was de opening 
van het ‘SWAITHOES’ in Stedum, het 
nieuwe onderkomen van Karel J. Zui-
derveld. Na het vertrek van Garagebe-
drijf Weesepoel (KIA), uit ons dorp 
naar Ten Boer, kwam behalve het 
pand Hoofdstraat 28, ook de grote 
showroom aan de overkant van nr. 26 
leeg te staan. Al gauw gingen er 
stemmen op over een mogelijke nieu-
we bestemming voor deze mooie grote 
showroom aan de Hoofdstraat 26. 
Toen na enige tijd bleek dat in dit ge-
bouw het ‘SWAITHOES’ gevestigd zou 
worden, met aan het roer fysiothera-
peut van Den Ommelanden Karel Zui-
derveld, was men in Stedum zeer ver-
heugd.  
 
Op zaterdag 18 april was het zover en 

werd het ‘SWAITHOES’ geopend met schitterend zonnig weer. Onder grote be-
langstelling van naar schatting 200 personen werden om ongeveer 15.30 uur de 
openingsactiviteiten gestart. 
 
Mevrouw Karin Dokter, één van de drie leden van de openingscommissie, nam 
het woord. Zij prees Karel Zuidervelds grote inspanning en werklust waarmee hij 
zich voor dit gebouw heeft ingezet. Karin Dokter verzocht de aanwezigen, die ver-
spreid over de Molenstraat en een stuk van de Hoofdstraat opgesteld stonden, 
allemaal een stap achteruit te zetten. Voor deze opening verwachtte men Hoog 
Bezoek. Er werd gefotografeerd. Het gebouw was feestelijk versierd met onder-
meer vlaggetjes, slingers en rode en gele ballonnen. Ook in de lantaarnpalen hin-
gen ballonnen. 
 
Na enige tijd verscheen een donkergroene auto van het merk Jaguar, met een AA 
nummerbord. De auto hield stil voor de rode loper naar de voordeur. Uit de auto 
stapte, in keurig pak gestoken, een echte chauffeur. Hij had een ouderwetse pet 
op en wel de pet van oud-brandweercommandant G. Kruidhof, met daarop het 
wapen van onze voormalige Gemeente Stedum. De chauffeur, die wij beter ken-
nen als Bernard Baerends uit de Hoofdstraat, opende een portier en een prachtig 
geklede hofdame stapte uit. Hierin herkenden wij trouwens een van de dochters 
van de heer Baerends. Bij het openen van het volgende portier stapte een als 
vorstin verklede dame uit. Zij stelde zich voor als Hare Majesteit. Zij droeg een 
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chique groene jurk met een fel oranje hoed, lange deftige handschoenen en een 
sjerp hing over haar schouder. De heer J.Werkman speelde het Nederlandse 

volkslied op de accordeon. 
Na nog een paar vriendelijke woorden 
van Karin Dokter ging men over tot de 
opening. “Landgenoten,” sprak de ma-
jesteit, “wij hebben besloten….. dit cen-
trum voor fysiotherapie te openen. Wij 
doen dit met een koninklijke schaar. Dat 
doe je met een knip…. En dat geeft 
zweet… Ik verklaar hierbij het SWAIT-
HOES voor geopend…” Het tweekleurig 
lint was doorgeknipt. De “hulp-koningin” 
feliciteerde de heer Zuiderveld. 

 
Een grote groep mensen uit het publiek in het rood en geel gekleed, sommigen 
met op hun shirts ‘Den Ommelanden’ gedrukt, stelde zich op. Men zong in koor 
terwijl men bewoog en oefeningen deed onder leiding van hun ‘trainer’ Pieter Ol-
denhuis. Solo werd gezongen door Tineke Zijlstra. Zij deed dat zeer mooi en 
goed. Ook de tekst van het zangstuk, op een bestaande melodie, was door haar 
geschreven. 
 
Aansluitend overhandigde Karin Dokter aan Karel Zuiderveld een grote enveloppe 
met geld, bijeengebracht door vele mensen. Zuiderveld nam de microfoon van 
haar over. Hij bedankte iedereen voor zijn of haar inzet, met name de dames Ca-
rola Kruidhof, Karin Dokter die met elkaar de Openings-commissie vormden. Ook dankte Karel zijn ouders die hem geweldig meehielpen 
tijdens de verbouwing. Nu kon men het pand bewonderen. De rode loper naar de 
deur lag voor iedereen uit!  
 
Het gebouw is ingedeeld in grotere en kleinere ruimtes of kamers. Op elke deur 
staat in het Gronings de naam van de kamer of de werkruimte. Zo lees je bijvoor-
beeld: “eethoukje van Karel”, “bezzumhok”, “schiethoes”, “behandelroemte”, “om-
klaidroemte wichter”, “omklaidroemte kirrels”. 
 
Het rood en het geel in het interieur komen van het logo. Je vindt deze kleuren 
terug in bijvoorbeeld de vloeren. Door de kleuren en mooie materialen hangt in 
het gebouw een prettige sfeer. Een ouderwetse lampenradio staat in de behan-
delkamer. Karel houdt van ouderwetse meubels. In het gebouw zie je ze staan: 
een bureau, een antieke spiegel, een paar mooie stoelen. Zuiderveld zegt niets 
om massameubels te geven, waarmee de advertenties ons om de oren slingeren. 
 
Ondertussen traden buiten twee artiesten op. Op hun fietskar las men MARIKESJ. 
De vrouw zong en beeldde van alles uit, zij gebruikte daarbij ook handpoppen. De 
man speelde op de gitaar en zong mee. Hun publiek bestond voor het grootste 
deel uit kinderen. 
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Binnen bekeken wij een dennenboom die vol hing met allerlei dingetjes, met on-
der andere wat paas-artikelen. Er zat van alles in zoals vetbollen voor de vogels. 
Karel lachte en vroeg: “Weet je wat dat is? Een jaarboom, voor het hele jaar!” 
 
Bij de deur lieten een paar dames ons de defibrillator zien, die daar aan de muur 
hing. Met respect werd over het apparaat gesproken. “Het wordt gebruikt bij een 
patiënt om het hart op gang te brengen. Wij mogen blij zijn, dat wij in ons dorp, 
zo’n ding hebben,” zeiden de dames. In dezelfde gang stond ook een rek met uit-
gebreide informatie, met folders zoals: ‘Leef je gezond’ en ‘In goede handen…’ 
Met Pieter Oldenhuis, die voor zijn gezondheid hier ook traint, liepen wij langs de 
apparaten. Een aantal apparaten in het fitnesslokaal heeft een naam gekregen 
zoals: Alie, Tjeerd, Bertus, Annie. De voor de hand liggende reden hiervan is dat 
men onmiddellijk weet over welke apparaten er gesproken wordt. De meeste 
daarvan kunnen zodanig ingesteld worden dat zij ook op een andere manier ge-
bruikt kunnen worden. Zo heb je de Bow Flex XTL waarmee je onder andere kunt 
roeien. 
 
Tijdens dit gesprek kwamen ook de artiesten met hun jeugdig publiek het gebouw 
in. Zij gaven een kleine voorstelling met de kinderen en de poppen. 
 
Ook de heer David Werkman traint hier. Hij heeft destijds bij een zwaar ongeluk 
veel lichamelijke schade opgelopen. Hij werkt hard aan het verbeteren van zijn 
conditie. David Werkman: “Eerst krijg je bij binnenkomst een intake. Je hartslag 
wordt onderzocht en je bloeddruk. Zelfs het vetpercentage wordt hier uitgebreid 
onderzocht. Dan in een gesprek informeert Karel wat jouw verwachtingen zijn op 
het moment dat je hier aan het trainen gaat. Per individu wordt bekeken waarmee 
en op welke wijze je het beste resultaat kunt bereiken.” David heeft het vermoe-
den dat ongeveer driekwart van de mensen die hier aan hun gezondheid werken, 
een knie-operatie, rugletsel, of een ontsteking aan armen of schouders heeft ge-
had, of iets van dien aard.  
 
In een als brief opgesteld formulier, dat in het gebouw klaar ligt om meegenomen 
te worden, legt Karel alles tot in de puntjes uit. En in een brochure van Fysiothe-
rapie Den Ommelanden kunt u lezen dat u geen verwijsbrief van de huisarts nodig 
heeft om hier te komen, maar dat u zich rechtstreeks telefonisch kunt aanmelden.  
 
Tot besluit één citaat uit deze brief van de heer Zuiderveld: “Mensen die de be-
doeling hebben te gaan “bodybuilden” kunnen hun heil beter ergens anders zoe-
ken.” 
 
Om kwart over zes zat het SWAITHOES nog vol belangstellenden. De sfeer was 
geweldig. Regelmatig werden er lekkere hapjes gepresenteerd en een ober zorg-
de ervoor dat niemand een droge keel kreeg. De opening van het SWAITHOES 
was een groot succes! 
 
Eldert Ameling 
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Uit de raad 

 
Deze maand was er niet zoveel bijzonders, maar wel één kwestie die eruit sprong. 
Niet vaak zullen raadsleden beslissen over de verkoop van Essent aandelen. 
Loppersum ontving jaarlijks een flink bedrag aan dividend (€ 377.000), wel handig 
als je het financieel niet zo ruim hebt.  
 
Wel of niet verkopen 
Wij moesten maandagavond 11 mei beslissen of we aandelen Essent wilden ver-
kopen aan RWE, de Duitse firma die een kolencentrale in de Eemshaven bouwt. 
Het domme was echter dat onze stem nagenoeg niets uitmaakt, omdat Lopper-
sum zo weinig aandelen heeft. En als wij ze niet verkopen, houden we een klein 
potje zelf, maar waarschijnlijk kun je daar vervolgens niet veel mee. Toch had ik 
aan één kant deze keer graag principieel tegen gestemd. Ik vind eigenlijk dat wa-
ter, gas, elektriciteit, openbaar vervoer en zorg helemaal niet in particuliere han-
den moeten zijn. Dat waren meerdere fracties het met elkaar eens. 
 
Al deze onderdelen kosten de aankopende partij eerst geld, en dat moet natuurlijk 
wel worden terugverdiend. Dat geld komt in ieder geval niet ten goede aan waar 
het voor bedoeld is. Dat laatste is ook wel het geval met de organisaties die 
steeds groter worden. Hoe groter een organisatie, hoe meer management je no-
dig hebt lijkt het wel. Dat management gaat alles beschrijven, reguleren en be-
heersen. Het gewone werk is voor de dommen, want management moet natuurlijk 
ook wel een beetje leuk verdienen. 
 
Wat dan wel? 
Uiteindelijk hebben we ingestemd met het voorstel 
de aandelen Essent te verkopen. Wel moet het 
geld zo worden belegd dat het ook structureel 
jaarlijks voor inkomsten kan zorgen. Anders wordt 
de gemeentelijke basis wel een stuk smaller. Elke 
fractie maakt zijn eigen afweging. Wij kijken toch 
wel vaak een beetje bestuurlijk. Heeft het zin om 
tegen te stemmen als het er eigenlijk niet toe 
doet? Voor zo’n kwestie willen we als coalitiepartij 
ook niet dwars liggen. Dit besluit was eigenlijk al 
genomen op het moment van aannemen van de 
Splitsingswet. De leidingen waar het gas door-
heen loopt mogen niet worden verkocht, maar wat 
er doorstroomt mag iedereen leveren. De buurlanden nemen het niet zo nauw met 
deze actie. Nederland loopt ongelukkig voorop. Toen had er iets aan gedaan kun-
nen worden, nu maakt plaatselijk tegenstemmen niets meer uit. Toch bleef ik er 
een ongemakkelijk gevoel bij houden. Nu maar afwachten wat er in Brabant en 
landelijk nog gebeurt. Wat Loppersum vindt, zal niet uitmaken. 
 
Lies Oldenhof 
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Twaalf vrouwen om niet te vergeten 
 
In verband met Internationale Vrouwendag heeft de NBvP, Vrouwen van Nu, afde-
ling Stedum, Westeremden en Garsthuizen, begin april een korte quiz in deze 
krant geplaatst. Nu de inzendingstermijn intussen verstreken is willen we graag de 
correcte antwoorden op de vragen bekend maken. Deze waren als volgt: 
 
1. Kenau Simonsdochter Hasselaar  hielp tijdens het beleg van Haarlem door de Span-
jaarden, bij de verdediging van haar stad.  
2. Sien Jensema is een bekende schrijfster uit Stedum. 
3. Marte Röling heeft als enige Groningse kunstenares, een straaljager in de tuin staan. 
4. Atje Keulen-Deelstra behaalde brons op de 1.000 m van de WK Schaatsen Dames All-
round 1970.  
5. Hannie Schaft is een beroemde verzetsstrijdster uit de Tweede Wereldoorlog, mede be-
kend om haar rode haardos.  
6. Aletta Jacobs is de eerste Nederlandse vrouwelijke dokter in de medicijnen. Ze promo-
veerde in 1879 te Groningen.  
7. Marga Klompé is de eerste vrouwelijke minister van ons land.  
8. Maria Montessori was een beroemde pedagoge uit Italië die een bijzondere leermethode 
ontwikkelde.  

9. Marie Curie was natuurkundige te Parijs uit de negentiende eeuw. Ze deed wetenschappe-
lijk onderzoek en ontdekte, samen met haar man, het radium.  
10. Koningin Beatrix is de beschermvrouw van NBvP, Vrouwen van Nu.  
11. Mevrouw Sleurink-Rabbinge  was burgemeester van Loppersum tussen 1982 en 
1988? 
12. Florence Nightingale werkte als verpleegkundige tijdens de Krimoorlog en word be-
schouwd als de grondlegster van de moderne ziekenverpleging.  
 
Correcte inzendingen kwamen van: 
 
Ria Zijlema (Stedum), Joke Winter 
(Stedum), J.H. Lunenborg (Stedum), 
Nel Rijkens (Stedum) en Willemien 
Eendhuizen (Garsthuizen). Van deze 
inzenders is Nel Rijkens als winna-
res uitgeloot. Zij wint een gratis be-
zoek aan het Thermaalbad van Fon-
tana Bad Nieuweschans. 
 
Graag willen we alle inzenders be-
danken voor het meedoen en Nel Rijkens feliciteren met haar prijs. 
 
Nicky Blikker 
Secretaris NBvP, Vrouwen van Nu, afd. Stedum, Westeremden en Garsthuizen.  
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Jan Veenkamp 81 jaar 
 

Jan Veenkamp is vrijdag 1 mei 2009 81 
jaar geworden. Ondanks zijn verjaardag 
was hij weer gewoon in zijn oud papier 
verzamelpunt te vinden. Dit was voor de 
gelegenheid feestelijk versierd, evenals 
de toerit naar zijn schuurtje. In het hok 
was een brievenbus geplaatst, waar de 
verjaardagskaarten in konden worden 
bezorgd. Jan liet het zich alles met ple-
zier aanleunen, ondanks het bord met 
“Jan 81 jaar, drie keer toeteren”. In de 
doos naast de stoel ligt de poes die Jan 

altijd gezelschap houdt. O.b.s. de Bongerd hoopt dat Jan nog jaren met zijn ver-
zamelwerk doorgaat, want ieder jaar is dat een mooi extraatje voor de school.  
Ook voor het dorp is Jan zaterdagmorgen een vast trefpunt. Hij schift en bindt al-
les zorgvuldig, maar is jammer genoeg nog nooit tegen een echte schat aangelo-
pen. Foto’s worden in het schuurtje aan de wand geprikt en schilderijtjes opge-
hangen. En daarmee is ook dit hokje weer een klein tijdsbeeld van Stedum, nadat 
Jan hiervoor jaren een soortgelijk schuurtje bij het Klokkenpadgebouw had. 
 
Lies Oldenhof 
 

 

Borgconcert en meer muziek 
 
Al negentig jaar klinkt geregeld de muziek van fanfareorkest Jehova Nissi in Ste-
dum. We horen er bij in het dorp. En met plezier. Zoals onlangs op 30 april en 4 
mei en straks weer bij het inhalen van de Avondwandelvierdaagse. Dan marche-
ren we – voor de dappere deelnemers uit - al spelend door het dorp. Wat nog een 
hele kunst is; niet zozeer voor de muzikanten die dat van jongs af aan hebben 
gedaan, maar wel voor de wat minder ervarenen: lopen en spelen tegelijk, terwijl 
je buiten adem raakt en de muziek bij elke stap voor je ogen danst. 
 
Heel andere muziek maken we tijdens onze repetities op de maandag. De afgelo-
pen weken hebben we twee stukken ingestudeerd voor het concours waar we op 
25 mei aan mee doen op het Prins Claus Conservatorium in Stad. Onder leiding 
van onze dirigent Jan Werkman strijden we daar tegen de orkesten van zijn me-
destudenten aan het conservatorium om de eer van de mooiste uitvoering. Span-
nend! 
 
Ondertussen zijn we ook bezig met de voorbereidingen van het ‘Borgconcert’ op 
zaterdag 27 juni. Alvast een voorproefje: Het wordt een openluchtconcert op het 
borgterrein in de sfeer van de late middeleeuwen, van kastelen, ridders en markt-
kooplui. Want, al werd de laatste Borg Nittersum (van de familie Clant) afgebroken  
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in 1818, in oude geschriften wordt al gerept over een borg in Stedum van ene Ep-
po van Nittersum in de 14e eeuw. Behalve het orkest zullen vele anderen zorgen 
voor een sfeervol zomeravondfeest. Een waardin zorgt voor eten en drinken en de 
Stedumse kinderen helpen ons om ons te verplaatsen in de tijd van ridders, jonk-
vrouwen en kastelen. Ze kunnen verkleed zijn, hun kunsten vertonen of van zich 
laten horen. En dan is er natuurlijk de muziek, maar wellicht ook dans, vuur en 
paarden… We beginnen vroeg in de avond. Komt allen! 
 
Fenneke Colstee 
Jehova Nissi 

 

sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp 

 
Crazy Race 13 juni 
 
Nog drie weken te gaan tot het motorgeronk weer klinkt tijdens de jaarlijkse auto-
cross ‘Crazy Race’. Op zaterdag 13 juni kunt u weer genieten van dit spektakel, 
de rondvliegende kleikluiten en de auto’s in de sloot. Aanvang van de race is om 
12:00 uur op het terrein van de oude ijsbaan aan de Lopsterweg.  
Toegangsprijzen: € 8,00 voor volwassenen en € 3,00 voor kinderen van 4 tot 14 
jaar. 
 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 

 

Tennisvereniging ‘De Bosbaan’ 
 
Fijn hè, lente. Prima weer om te tennissen, niet te warm, niet te nat of te koud, wat 
een mooi voorjaar tot nu toe. Er wordt dan ook met plezier meegedaan aan de 
tennislessen, gegeven door onze nieuwe trainer Lennard Noordzij. Verder zijn er 
twee teams die meedoen aan de zomeravondcompetitie, ze hebben inmiddels 
een uitwedstrijd gespeeld, het ene in Kloosterburen en het andere in Middelstum. 
Op het mededelingenbord van de kantine staan de overige speeldagen. Zomer-
avondcompetitie is bedoeld om gezellig wedstrijden te spelen, en hoewel er best 
fanatiek gespeeld wordt is er geen promotie of degradatie in het geding. 
Bij het zondagcompetitieteam tellen de resultaten zwaarder, het niveau is hoger 
en dat is ook op afstand te horen:als u op zondag een regelmatig ‘geplok’ hoort uit 
de buurt van de tennisbaan dan weet u dat ze een thuiswedstrijd spelen! Met een 
deels onervaren team zijn de resultaten tot nu toe nog niet goed genoeg om over 
promotie te gaan dromen, maar er wordt met plezier gestreden om elk punt. 
 
Op woensdag 6 mei was de Kom In Beweging Tennisinstuif. Een open tennisles 
voor alle basisschoolleerlingen uit Stedum. 16 Kinderen uit groep 1 t/m 4 en 6 
kinderen uit groep 5 t/m 8 deden er met veel plezier aan mee. Van de jongste 
groep hebben zich er vier opgegeven voor de gratis proeflessen die op de woens-
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dagmiddagen 3, 10 en 17 juni gegeven worden. (17.15 tot 17.45 uur) Er kunnen 
nog kinderen bij, opgeven kan via janneke@lighthunter.com, of even een briefje 
afgeven op Bedumerweg 11.  
 
Als deze Stedumer uitkomt is juist het Hemelvaarttoernooi geweest in Loppersum.         
’s Ochtends voor de basisschooljeugd en vanaf 11 uur voor 12 tot 17 jarigen. Wie 
weet leest u in de volgende Stedumer er een mooi verslag van. 
 
Janneke Aué 
 

 

Schietclub op reis 
 

Zaterdag 9 mei hebben de Stedumer schut-
ters het seizoen met een uitstapje afgesloten. 
De reis ging naar Papenburg in Duitsland, 
waar de Meyer Werft werd bezocht. Toen in 
september 2008 een vlucht met een luchtbal-
lon werd gemaakt viel het de schutters op dat 
zo nabij zo’n enorm complex was gevestigd. 
Daarop ontstond het idee maar eens van 
dichtbij te gaan kijken 
 
De club was voor de gelegenheid aangevuld 

met gasten en familie, waarmee een bus van 50 personen kon worden gevuld. 
Men vertrok na de middag vanaf café Winneweer, want daar zou de dag worden 
afgesloten met een feestelijk buffet. In Winneweer liet de schietclub haar rechten 
wel even gelden. Zo mocht de schutterskoning van dit jaar, Wim Gremmen, het 
buffet openen, maar pas nadat we allemaal veel van het bezoek aan de Meyer-
werft hadden opgestoken. 
 

In Papenburg toonde het gezelschap zich zeer geïnteresseerd in de geschiedenis 
en huidige bezigheden van de Meyer Werft. 
Meyer blijkt een uniek familiebedrijf te zijn, 
waar cruiseschepen van 16 verdiepingen 
worden gebouwd op Lego-werkwijze. De oor-
spronkelijk Friese Annie legde alles bijzonder 
duidelijk in het Nederlands met een Duits ac-
cent uit. De nieuwsgierigheid was bevredigd, 
en toen kon er worden overgegaan tot het 
avondprogramma in Winneweer. Ook de gas-
ten waren daar welkom, en zo werd het een 
bijzonder gezellige avond. De voorzitter sloot 
de avond af met de uitnodiging aan de gasten 
ook eens te komen schieten. Het nieuwe seizoen start de tweede donderdag van 
september. 
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Hengelclub “Ons Genoegen” 
 

Op woensdag 22 april 2009 werd onze gecombineerde jaar- en voorjaarsvergade-
ring gehouden in ons clubhuis Café ‘t Oude Raedthuys. 
Op de agenda stonden vijftien agendapunten. Een aantal dingen wil ik hier nog 
bespreken. Het gaat goed met onze hengelclub, echter wij zijn nog steeds op 
zoek naar een secretaris en iemand uit de hengelclub die het jeugdvissen wil or-
ganiseren. In enkele bijdragen hiervoor heeft u daarover uitvoerig kunnen lezen. 
Punt tien, op de agenda, betrof de bestuursverkiezing. Voorzitter E.Ameling was 
aftredend, maar herkiesbaar. Met algemene stemmen werd Ameling weer herko-
zen. 
Een belangrijk punt was het wedstrijd-programma. Onderaan kunt u het wedstrijd-
programma lezen. Nog steeds is er veel animo voor deze Zomeravondcompetitie. 
Belangrijke algemene informatie betreffende boetes, die bij overtredingen gege-
ven worden, gaf de heer Burgstra, onze secretaris (ad interim). De heer Burgstra 
noemde een aantal van deze overtredingen op. Dit waren onder andere de over-
treding bij het vissen zonder vergunning; het vissen in gesloten tijd; het vissen met 
meer dan twee hengels; het gebruik van levend aas en het zogenaamde nacht-
rumoer. De hoogte van de boetes, die voor boven genoemde overtredingen gege-
ven worden, variëren van 60 Euro tot 200 Euro!! Let wel, deze opsomming van 
overtredingen is niet volledig. Mensen, houdt u zich alstublieft aan de regels! 
 
Programma Zomeravondcompetitie 2009 
Aanvang van de wedstrijden 18.30 uur. Het Haventerrein is de plaats van samen-
komst bij de aanvang van de wedstrijden. Er wordt gevist volgens het leefnetsys-
teem. Na het fluitsignaal wordt om 21.45 uur de vis ter plaatse geteld en gewogen 
en weer vrijgelaten! De vijf beste wedstrijden tellen voor het kampioenschap. Het 
inleggeld per wedstrijd bedraagt 2 Euro 50. Om voor een prijs in aanmerking te 
komen dienen tenminste 4 wedstrijden te worden meegevist. Van degene die met 
iemand meerijdt, wordt voor het meerijden, een bijdrage van 1 Euro 50 gevraagd, 
voor de betreffende chauffeur. Met betrekking tot het vissen met het leefnet kunt u 
zich wenden tot Gerben Feenstra (0595) 43 15 10. 
 
Op 20 mei wordt er gevist in het Afwateringskanaal achter Ten Post (na het 
Eemskanaal). Op 27 mei dezelfde visplek als hiervoor. Op 3 juni visplek Eemska-
naal achter Ten Post. Op 10 juni visplek Damsterdiep Ten Boer achter Jan Wee-
sepoel. Op 17 juni dezelfde visplek als hiervoor. Op 24 juni visplek Boterdiep tus-
sen Bedum en Onderdendam-betonpad. Op 1 juli dezelfde visplek als hiervoor. 
Info-adressen: E.Ameling, voorzitter (0596) 55 16 08. Tj.Burgstra, secretaris (ad 
interim), tel: 0596-551552. J.J.C. Kalisvaart, penningmeester, Hoofdstraat 14, Ste-
dum. G. Feenstra, wedstrijdcommissielid (0595) 43 15 10. 
 
Eldert Ameling  
voorzitter Hengelclub “Ons Genoegen”.  
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 
 
21 t/m 23 mei KunstSpoor, één kilometer kunst door Stedum 
 
25 t/m 28 mei Avondwandel-4-daagse; Aanmelden bij Anneke Wiersema (0596) 55 18 02 
 
29 mei   Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
 
3, 10, 17 juni  Gratis proeflessen tennis voor kinderen van groep 1 tot en met 4 
 
13 juni  Crazy Race 
 
27 juni  Borgconcert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt 
normgaal gesproken elke vierde vrijdag van de maand, met uitzondering van december. Kopij 
moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit in juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aan-
leveren, dus geen eigen opmaak.  
 
De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 26 juni. Kopij inleveren bij de redactie voor 
woensdag 17 juni. Het liefst per e-mail en anders op cd of usb-stick..  
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten. 
 
Redactie: Erik Staal, Bedumerweg 31, Stedum, 0596 58 18 10, destedumer@wanadoo.nl,  
Eldert Ameling en Janna Bathoorn. 
Advertenties: Wilco Witteveen: 0596 55 17 81, jvanwijk03@hetnet.nl 
 

 


