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Stedumer van het jaar 2014: Harm Pestoor 
 

Dorpsbelangen 
Stedum organi-
seerde zaterdag-
avond in samen-
werking met Je-
hova Nissi het 
traditionele nieuw-
jaarsconcert. In 
de Gereformeerde 
Kerk had het or-
kest zo'n 90 toe-
hoorders. 
Na de muzikale 
start van 2015 
werd er getoast in 
het Trefpunt op 

het nieuwe jaar. Aansluitend werd het spannend in het Trefpunt. Stichting 
www.stedum.com heeft voor het 4e jaar in rij de Stedumer van het jaar verkiezing 
uitgeschreven. Na een nominatie- en stemronde werd de uitslag bekend gemaakt 
tijdens de Nieuwjaarsvisite. 
 

Naar wie gaat de titel 'Stedumer van het jaar 2014'? De naam Harm Pestoor klonk 
door de speakers. Een blij verraste Harm, die eerder al twee keer genomineerd 
werd, ontving een flinke slagroomtaart, een oorkonde en een mooie bos bloemen. 
Harm ontving in april 2012 een Koninklijke Onderscheiding voor zijn vele vrijwilli-
gerswerk. Daarbij is nu ook een lokale erkenning voor zijn inzet toegevoegd, de 
titel 'Stedumer van het jaar 2014'. Gefeliciteerd! 
Dirk-Jan Bouwman eindigde op de tweede plaats, Rene Drent eindigde op de 
derde plek in de ranglijst. 
De titel ging in de voorgaande edities naar: Siep Smit (2011), Eldert Ameling 
(2012) en Jan Spijk (2013). 
 

Stedum.com 
 
 

 

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

Op de foto staat dit keer Eldert Ameling (foto: Janna Bathoorn). Geen interview dit keer; Eldert 
Ameling, de dit maandelijks verzorgde, stopt er namelijk mee. Wel een kleine terugblik op zijn 
werk.  
Om deze rubriek wel door te laten gaan, zoekt de redactie van De Stedumer een nieuwe redac-
teur die op vrijwillige basis deze werkzaamheden van Eldert wil overnemen. 
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Eldert Ameling stopt met  
Stedumerrubriek 
  

Eldert Ameling is met ingang van dit 
nummer gestopt met zijn rubriek waarbij 
hij Stedumers het hemd van het lijf 
vraagt. Hij heeft in de loop van zo'n zes-
en-een-half jaar 71 dorpsgenoten thuis 
bezocht en geïnterviewd. 
 

In maart 2008 ging het sport en dorps-
blad De Stedumer over van de v.v. Ste-
dum naar Dorpsbelangen. Hierbij werden 
een aantal zaken veranderd. Zo waren 
tot dan toe bijvoorbeeld op de voorpagina 
altijd twee getekende voetballers te zien. 
In het maartnummer werd deze afbeel-
ding vervangen door een foto, die keer 
met Stedumer Pieter Hovius er op. De 
bedoeling was om iedere maand een wil-
lekeurige Stedumer op de voorkant te 
zetten. Alleen een foto en op de binnen-
zijde de vermelding om wie het ging.  
 

 

 
In mei van dat jaar schreef Eldert zijn 
eerste artikel bij de foto op de voor-
kant (sinds die tijd gemaakt door Jan-
na Bathoorn). Het artikel ging over Jan 
Veenkamp die 80 jaar was geworden. 
Na oktober 2008 werd het interview 
met een Stedumer echt een vaste ru-
briek die Eldert tot december van het 
afgelopen jaar schreef. In het begin 
met wat minder woorden dan later: de 
eerste bijdragen waren ruim een pagi-
na, maar dat ging al snel over naar 
twee en als hij veel te vertellen had 
werden het er rustig drie. De onder-
werpen liepen sterk uiteen: van 
hobby's en het verenigingsleven tot 
het beroep van de geïnterviewde of 
familiebanden in het dorp. Eldert gaf 
ons een kijkje bij de mensen binnen. 
 
 
vervolg >>>> 
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Redacteur gezocht 
Het is de bedoeling dat de rubriek blijft. Vandaar dat we nu op zoek zijn naar een 
redacteur. Dus als je zin hebt om Stedumers te interviewen en daar een mooi 
verhaal over te schrijven, meld je dan aan bij Erik Staal; destedumer@gmail.com 
of 0596 58 18 10. Het gaat hier om vrijwilligerswerk. 
 

Eldert bedankt 
Ik vind het jammer dat Eldert er mee ophoudt. Helemaal missen hoeven we hem 
niet, want hij blijft wel voor de Hengelclub schrijven. Ook zal hij zo nu en dan, als 
hij tegen iets interessants aanloopt, nog een artikel inleveren. 
Eldert, bedankt voor je inzet en je mooie verhalen. 
 
Erik Staal 
 

 

Er gaat niets boven Groningen 
 

Het thema van de grote optocht op 5 mei 2015 
is: Er gaat niets boven Groningen. Bekend 
gemaakt tijdens de jaarvergadering van de 
Oranjevereniging op 26 november 2014. We 
hopen als bestuur dat er vele straten, vereni-
gingen en scholen meedoen aan deze optocht. 
Natuurlijk kan je als straat deelnemen met een 
grote wagen of kleine wagen maar ook per-
soonlijk met een versierde fiets of lopend, Er 

zijn genoeg mogelijkheden om deze dag mee 
te lopen. 

 

De opgave is voor 31 januari. Mailen naar jb.nienhuis@ziggo.nl 
We hopen dat alle straten contactpersonen hebben zodat wij een ieder bericht 
kunnen sturen in verband met opstelling en richtlijnen van de wagens en startgeld. 
Prijzen en startgeld zijn er voor grote en kleine wagens, maar natuurlijk ook voor 
fietsers etc. 
Het Bestuur van de Oranjevereniging wenst alle dorpsbewoners veel succes en 
hopen we op vele aanmeldingen. 
 

Coby Nienhuis 
 

 

Dorpsgenoten, 
  

Onze collectant mevrouw I. Rijskamp komt in februari langs voor de contributie 
van de Oranjevereniging. Wilt U het alvast klaar leggen? Hartelijk bedankt. 
 

Coby Nienhuis 
Bestuur Oranjevereniging 
 

 

Winnaars 2010 
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Geld voor Wensambulance 
 

Vrijdag 16 januari werd in het Swaithoes de actie ten behoeve van Wensambu-
lance l SANN (Stichting Ambiance Noord-Nederland) afgesloten. Onder begelei-
ding van Regina Datema van gewichtbeheersingspraktijk Goud Gewicht uit Lop-
persum lukte het een aantal sporters van het Swaithoes de nodige kilo’s kwijt te 
raken. Aan het begin van de actie werd ieders persoonlijke doel vastgelegd en 
een boete afgesproken als het doel niet zou worden gehaald. Tijdens de duur van 
de actie vonden de deelnemers vele persoonlijke sponsoren. Die zouden betalen 
als het individuele doel werd gehaald.  
De meeste deelnemers zijn geslaagd in hun persoonlijke missie. Een enkele 
deelnemer moest een boete betalen omdat het doel niet werd gehaald. Tezamen 
met het geld dat in het Swaithoes binnenkomt via het uitlenen van boeken, DVD’s 
en oud Hollandse spelletjes kon in totaal  
€ 950,- worden overhandigd aan Paula Westerhof van Wensambulance  
l SANN. 
 

Ze was erg blij met het initiatief en vertelde dat ze met dit bedrag weer heel veel 
ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting kunnen helpen om 
hun wens uit te voeren. Dat kan variëren van een bezoek aan een dierentuin tot 
een ritje in de omgeving waar iemand heeft gewoond. De vrijwilligers van Wen-
sambulance, vooral (ambulance)verpleegkundigen en ambulancechauffeurs, hel-
pen mensen uit Noord-Nederland d.m.v. begeleidend ambulancevervoer om zo'n 
wens te vervullen en voegen zo een laatste indrukwekkende ervaring aan het le-
ven toe.  
 

Karel Zuiderveld 
 

 

Over Jehova Nissi gesproken 
 

Voordat we nog even terugblikken op het afgelopen jaar is het fijn alvast vooruit te 
kijken. Naar het voorjaar. Dat begint, zoals bekend, op 21 maart. En precies op 
die zaterdag 21 maart is het Voorjaarsconcert in de Hippolytuskerk, waar wij zoals 
ieder jaar aan meedoen. Onder het motto ‘Morning has broken’ luiden de koor-
klanken van Vocaal Ensemble Stedum, Con Amore uit Ten Boer en Excelsior uit 
Westeremden en die van ons orkest de nieuwe lente in. Meer hierover in de vol-
gende Stedumer, waarin u ook meer zult lezen over het bijzondere concert dat wij 
op 11 april in de sporthal geven samen met Erwin de Vries. Deze zanger en 
schrijver van Groningse liedjes is een regionale topper en dit concert zal, anders 
dan u gewend bent, dan ook niet gratis zijn. 
 

Over geld gesproken: de vereniging had in de afgelopen maanden twee flinke op-
stekers. Heel blij en trots zijn wij dat onze wervingsactie maar liefst 50 nieuwe do-
nateurs heeft opgeleverd! Dat zijn dus vijftig extra Stedumse huishoudens die ons 
en/of onze muziek blijkbaar een warm hart toedragen; dit naast de vele trouwe 
donateurs die ons altijd al steunden. Voor ons als vereniging is dat echt iets om 
dankbaar voor te zijn. Dank van de muzikanten geldt natuurlijk ook  alle dorpe- 
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lingen die weer 
mandarijnen 
kochten. De ac-
tie leverde, be-
halve compli-
menten over de 
heerlijke 
smaak, een 
mooie € 460 op. 
   

Al met al had-
den we weer 
een fijn jaar, 
met vele optre-
dens en concer-
ten, een eerste 
prijs derde divi-
sie op het con-
cours in 

Hoogeveen en een 50-jarig jubileum als muzikant van cornettiste Diny Berends-
Slager. Deze geboren en getogen Stedumse werd als klein meisje lid van Jehova 
Nissi en – hoewel ze al lang is uitgevlogen naar Wirdum – ze bleef het orkest 
trouw, net als overigens haar Steemer zussen Berta en Klarie en broer Tonny. Di-
ny is zo’n lieve, stille kracht waar jonge muzikantjes graag naast zitten. Tegen-
woordig zit daar Esmee Koning, 9 jaar, die tijdens de repetities opvallend oplet-
tend is en – als ze er een flinke poest lucht doorheen jaagt – al een mooie klank 
uit haar cornet weet te toveren. Bij het Nieuwjaarsconcert mocht ze debuteren. 
Haar ervaren buurvrouw kon – terugdenkend aan die mooie zestiger jaren - met 
Esmee meevoelen wat een bijzondere ervaring dat wel niet is.  
 

En over liefde en trouw gesproken: Heeft u ons op kerstmorgen tussen zes en 
acht nog horen spelen, buiten op straat? Vast wel, maar niet rond zeven uur. 
Want dan – halverwege onze rondloop – zitten we bij Jenny, Rob en Jurgen Hut in 
hun ‘stalletje’, om even uit te kunnen blazen en te genieten van warme dranken, 
kerst- en suikerbrood waar zij ons mee verwennen. Ieder jaar opnieuw! Eigenlijk 
weten we niet goed waar we dat aan te danken hebben. Dit jaar konden we de  
extra energie helemaal goed gebruiken, omdat we die ochtend ook nog speelden 
tijdens de kerstdienst in de gereformeerde kerk. 
 

En over trouw en toewijding gesproken: de nieuwe Stedumer van het Jaar, Harm 
Pestoor, is daar de belichaming van. Niet alleen vanwege zijn tientallen jaren lan-
ge inzet – samen met zijn vrouw Hilly – voor Vluchtelingenwerk, maar ook als me-
de-beheerder van Het Trefpunt, waar wij ’s maandags repeteren en ook wel vaker 
over de vloer komen. Harm, bedankt voor je goede zorgen en van harte gefelici-
teerd. 
 

Fenneke Colstee 
cmv Jehova Nissi 

Nieuwjaarsconcert 2015 (foto: stedum.com) 
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In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of min-
der bekende bewoners van het dorp 
voorgesteld. Deze rubriek borduurt 
verder op de oude rubriek ‘Nieuwe 
bewoner(s)’. Deze keer: Jeffrey Brand, 
Singel 11. 
 

Sinds wanneer woon je in Stedum? 
Sinds eind oktober 2014. 
 

Waar ben je geboren? 
Ik ben geboren in Schiedam. 
 

Wat doe je voor de kost? 
Ik werk als opticien. 
 

Wat is je favoriete bezigheid? 
Ik houd van sporten en onderhoudt 
graag sociale contacten. 
 

Wat is je favoriete vakantiebestem-
ming? 
Bij voorkeur een warm land. 
 

Wat neem je mee naar een onbe-
woond eiland? 
Een mand met goed eten. 
 

Wat is de reden dat je in Stedum 
bent komen wonen? 
De woning trok mij aan en vanwege de 
sociale contacten. 
 

Ben je ook betrokken bij het dorp? 
Nog niet. 

 

Wat zou je doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint? 
Een leuk feestje voor mijn vrienden organiseren en me van top tot teen laten ta-
toeëren. 
 

Wat vind je naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
Daar kan ik geen antwoord op geven, daarvoor ken ik Stedum nog niet goed ge-
noeg. 
 

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige nieuwe bewoners: Je bent net 
verhuisd, wat ga je het meest missen aan de plek waar je hiervoor woonde? 
Dat ik hier niet zo gemakkelijk naar een kroeg kan gaan. 
 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
Als je één ding aan Stedum terug zou willen laten komen, wat kies je dan? 1. Een 
kroeg; 2. Een winkel; 3. ... 
 

Afie Nienhuis 
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Tijden bibliobus aangepast 
 

Tot aan de zomervakantie zal de bibliobus op andere tijden in Stedum zijn. De bi-
bliobus staat in Stedum op de volgende tijden: Maandag 8.30-9.00 uur bij CBS De 
Crangenborg; Maandag 9.10-9.40 uur bij OBS De Bongerd. 
 

Lientje Senneker 
 

 

Gastouders gezocht voor zomervakantie 
Europa Kinderhulp zoekt liefdevolle vakantieouders die bereid zijn een kind van 
20 juli tot 7 augustus op te nemen. Het gaat om kinderen tussen de 5 en 12 jaar 
oud, die het thuis niet altijd even gemakkelijk hebben. Neem contact op met: fami-
lie Van Den Berghe (0598) 41 63 69. Ook kunt u terecht op: europakinderhulp.nl                                      
 

Frans Van Den Berghe 
 

 

Gevraagd coördinator voor KWF collecte in Stedum 
Na heel veel jaren mij te hebben in gezet voor KWF heb ik besloten om er nu mee 
te stoppen. Langs deze weg doe ik een oproep wie deze taak van mij wil over 
nemen: 0596 55 15 82, Lellensterweg 7. 
 

Grietje Doornbosch 
 
 

 

Samen energie besparen en opwekken 
 

Samen aan de slag om je huis en je leefomgeving te verduurzamen! Dat is het 
initiatief Stedum Energie Neutraal 2025. Na de aftrap tijdens de najaarsbijeen-
komst van dorpsbelangen is een werkgroep hiermee aan de slag gegaan.  
Waarom is energie besparen en energie opwekken in eigen dorp zo belangrijk? 
- een lagere energierekening.  
- we kunnen samen een steentje bijdragen aan een beter milieu.  
Fossiele brandstoffen zorgen voor uitstoot van CO2, een broeikasgas dat ervoor 
zorgt dat de aarde opwarmt. Dat zorgt uiteindelijk voor een onleefbare aarde, mo-
gelijk al de tweede helft van deze eeuw. Alternatieve energiebronnen zijn al ruim 
voor handen: zon, wind, biomassa, aardwarmte...  
 

Hoe pakken we het aan?  
Heb jij ervaring met of ideeën over energie besparen en het opwekken van duur-
zame energie? Geef het dan door aan de werkgroep. Je bent bovendien van harte 
welkom om lid te worden van de werkgroep (contactpersoon Dirk van Impe, 06 - 
29 55 02 35, dfwvanimpe@gmail.com). De werkgroep gaat eerst inventariseren. 
Welke ideeën en kennis zijn er in het dorp aanwezig? Wat voor huizen staan er 
allemaal? Wat kan anders en waar valt op te besparen? Hoe kunnen we geza-
menlijk energie opwekken? Vervolgens maakt de werkgroep een plan. Tijdens 
een bijeenkomst voor het hele dorp wordt dit plan besproken. Daarna kunnen we 
samen aan de slag om Stedum energieneutraal te maken. 
 

Lorette Verment 
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Wildbreien in het textielcafé 
 

Bij mij in de tuin bloeit het eerste sneeuwklokje. Een teken van hoop op nieuwe 
groei en bloei. Maar verder is het allemaal nog heel erg kaal en somber. Daar 
gaan we iets aan doen in het textielcafé. Op woensdagmiddag 25 februari in de 
voorjaarvakantie om 14.00 gaan we een brei en haakfeest houden. Iedereen kan 
meedoen want we gaan hele simpele lapjes breien of haken. Kinderen zijn van 
harte welkom om op die middag te leren breien of haken. Met die lapjes gaan we 
de boom versieren bij de Zorgbuurderij. Je mag je lap ook meenemen om bij je 
eigen huis een boom of een struik op te fleuren. 
Waar: Zorgbuurderij de Heemen, Bedumerweg 43. Voor opgave en informatie: 
Margreet Wiersema, 06 - 36 07 48 97 of buur@deheemen.nl 
Kosten: kleine vrije bijdrage voor thee/limonade. 
 

Margreet Wiersema 
 

 

De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
 

Een nieuwe bijeenkomst van de Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon is op 
vrijdag 23 januari in ’t Oude Raedthuys, Hoofdstraat 15. Ontvangst vanaf 20.00 
uur, aanvang 20:30 uur tot ongeveer 23:00 uur. Toegang gratis. 
Voor deze avond hebben nu al onder meer toegezegd: Hubert Klaver met hoofd-
stukken uit zijn bundel ‘Het Station’; Nane van der Molen; Willy Westerdijk en Jan 
Bos met voordrachten in de Groninger taal; Els-An van Ree en Engbert de Leeuw 
met meeslepende verhalen; Jozef Meershoek met proza en Bert Kremer met gi-
taar- en dichtwerk. Inlichtingen en/of aanmelden: Paul Marius Borggreve 050-
5412031, algehele@gmail.com 
 

Paul Marius Borggreve 
 
 

sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp 
 
 

Overleven tijdens 
Survivalrun 
Zondag 18 januari was 
het zover, na een training 
van enkele maanden 
meldden 8 mannen en 
vrouwen uit Stedum zich 
aan de start van de Sur-
vivalrun in Westerbork. 
De laatste maanden was 
er extra gewerkt aan de 
techniek om de surviva-
lobstakels te overwinnen 
onder leiding van Cor 
Slager, eveneens uit Ste-
dum. Nu meedoen aan 

Hangend in het net nummer 795 Janet Dijkstra en nummer 
794 Johann Veen, met rechts Suus Hovenga die toekijkt of 
het gaat lukken. 
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de 5 km voor recreanten als doel gesteld was bij deze nog jonge club, werd de 
inzet op de training nog groter.  
 

Van circuittraining en een balspel naar klimmen en gymnastiek, met veel enthou-
siasme. De deelnemers hebben de tocht allemaal uitgelopen. Alle hindernissen 
succesvol afleggen was echter iets teveel gevraagd. En zo kwam alleen de trainer 
met het rode bandje over de finish, ten teken dat alle hindernissen conform de ei-
sen waren overwonnen. Geen probleem, de voldoening was er zeker voor eenie-
der en de inzet zal de volgende keer alleen maar groter zijn.  
 

Lies Oldenhof 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Beste hengelaars en lezers van De Stedumer, 
Allereerst wil ik u allen een buitengewoon goed 2015 wensen, in gezondheid en 
vrede, ook namens penningmeester de heer Kalisvaart. 
Wat het vissen betreft, in eerdere jaren werd u namens het bestuur van "Ons Ge-
noegen" een goed hengelseizoen gewenst met goede vangsten bij de viswedstrij-
den. In deze tijd, waarin het wedstrijdelement bij ons is verdwenen, wensen wij u 
aangename uurtjes bij het hengelen als tijdverdrijf. Vist u vooral met respect voor 
de vissen, de natuur en alles wat daar onder valt. Zorg dat u de visplek waar u zit 
netjes achterlaat. 
Na deze wensen wil ik u graag nog het een en ander vertellen. U zult het mij hoop 
ik niet kwalijk nemen dat dit voor een deel een persoonlijk stukje historie betreft. 
Laat ik beginnen u iets te vertellen over mijn artikeltjes over het vissen. 
 

De eerste stukjes die ik voor een hengelclub schreef waren niet voor deze rubriek 
in "De Stedumer"  maar voor de hengelclub in Middelstum. 
Ik kreeg in die tijd, zo rond het begin van deze eeuw, een verzoek om eens een 
artikeltje te schrijven voor hun clubblad. Het werd mij gevraagd door de heer G. 
Brontsema. Ik kende hem uit de tijd dat wij beide lid waren van de postduiven ver-
eniging "De Etherkruisers" in Stedum. Het houden van postduiven en de hengel-
sport dat gaat heel goed samen. Denkt u maar eens aan de heer Gerrit Klooster 
uit Bedum, die én geweldig goed presteert met zijn postduiven op de wedvluchten 
én een buitengewone goede hengelaar is. Ook de heer Brontsema was destijds 
een uitstekend postduivenhouder en Brontsema is een zeer goede wedstrijdvis-
ser. Niet meer dan driemaal stuurde ik een artikel op voor het clubblad in Middel-
stum. Eén keer ging dat stuk over hengels. Een andere keer ging mijn artikel over 
een oud-opvarende op een walvisvaarder, de heer Herman van den Broek uit 
Delfzijl. Ik weet zeker dat dat artikel een geslaagd artikel is geweest, omdat ik 
over geweldig veel informatie beschikte. Van den Broek was een rasverteller. Ik 
kende hem, omdat ik eind jaren negentig tot en met de eerste jaren van deze 
eeuw, voorzitter was van "Flyingtippler Friends Holland", een duivenclub voor 
vliegtipplerhouders waarvan Herman van den Broek secretaris was. Wij vlogen 
zoals al gezegd met tipplers, duiven die meestal erg hoog en vooral fabuleuze 



 11

lange tijden in de lucht kunnen staan. Die al zwevend en vliegend tijdrecords vlie-
gen. 
 

Na waarschijnlijk drie artikelen over het vissen is het er niet meer van gekomen 
om meer te schrijven voor de hengelclub in Middelstum. Wel schreef ik voor het 
clubblad van "Flyingtippler Friends Holland". Een van mijn artikelen uit dit blad 
werd door de heer Heinz H. Kaupschäfer in het Duits vertaald en verscheen in het 
jaar 2000 in het Duitse blad "Rundblick DFU" van de Deutsche Flugtippler-Union. 
Voor de postduivensport schreef ik vanaf 1974 tot recent nog in 2007. Zo schreef 
ik onder andere de tekst voor een catalogus die zelfs helemaal in Amerika ver-
scheen. Ook schreef ik voor diezelfde postduivensport in een Belgisch blad. Maar 
het leukste was wel dat een artikel van mij uit "Neerlands Postduiven Orgaan", 
officieel orgaan van de N.P.O en aangesloten afdelingen, vertaald werd en in een 
blad in Taiwan verscheen. Nog zie ik de vreemde lettertekens voor me. Dit artikel 
ging over een jonge postduif van de heer Fré van Amerongen uit Hoogkerk die 
een zeer belangrijke eerste prijs vloog op een grote vliegwedstrijd. Daarmee werd 
deze duif in één keer wereldberoemd! 
En om met een goede bekende van mij te spreken: "Een duif kan wereldberoemd 
worden, een vis hoogstwaarschijnlijk niet..." 
 

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 januari   De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon in  
   ’t Oude Raedthuys 

                
26 januari   Passage, dr. Pool oogarts uit Delfzijl met als onderwerp:   
   oogaandoeningen. In het Hervormd Centrum om 19.45 uur.  
   Iedereen is welkom 
 
28 januari  Workshop Naaldvilten 
 
30 januari  Inzameling oud papier voor De Bongerd t/m 2 februari bij de  
   boerderij van de familie Bijen aan de Hoofdstraat. 
 
5 februari   Informatiepunt bij het Hervormd Centrum van 14.00 uur – 16.00 
   uur. Onderwerp: Karel Zuiderveld vertelt over Zorgzaam Stedum. 
                    Iedereen van harte welkom. 
 
17 februari  Vrouwenraad Stedum in Hervormd Centrum om 14 .00 uur.  
   Mevrouw Vermeeren uit Bedum. Onderwerp: Miemeroatsies in 
   Grunneger toal.  
    
 25 februari  Om 14.00 een brei en haakfeest in de Zorgbuurderij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 27 februari. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 18 februari. Het liefst per e-mail en anders op cd of usb-stick. 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten. 
 

Redactie: Erik Staal, Bedumerweg 31, Stedum, 0596 58 18 10, destedumer@gmail.com  
Eldert Ameling. Fotografie: Janna Bathoorn. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 

 


