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Van Dorpsbelangen 
 

Het dorp is het in het afgelopen jaar behoorlijk opgeknapt door de reconstructie 
van de wegen. Dit geldt natuurlijk nog maar voor een gedeelte van het dorp want 
de werkzaamheden zijn nog in volle gang, de eerste fase is zo goed als afgeslo-
ten en hoewel het met de nodige overlast is gepaard gegaan, hebben we er toch 
wel iets moois voor gekregen. 
De tweede fase is gegund aan aannemer Stienstra uit Metslawier en de uitvoering 
daarvan zal ook ongeveer een jaar in beslag nemen, dus ook daar overlast te 
verwachten. Maar we hebben alle vertrouwen dat ook hier het verloop prima zal 
zijn met een goed resultaat. Voor sommigen van ons zal het weer de nodige hin-
der veroorzaken, dat is dan een kwestie van even doorbijten. 
 

De plattegrond van Stedum is bij de baggerwerkzaamheden ernstig beschadigd 
maar is inmiddels vervangen door een nieuwe, bijgewerkt door Bardo Heeling, is 
er niemand die nog kan verdwalen in Stedum. 
Het is de bedoeling dat in oktober de contributie weer zal worden opgehaald, dat 
is iets vroeger als de voorgaande jaren maar dan komt niet alles tegelijk. 
Hopelijk wilt u evenals vorig jaar weer 8 euro klaarleggen zodat we een vlot ver-
loop van de incassering zullen hebben. 
 

De najaarsleden vergadering zal worden gehouden op vrijdag 21 november en 
het bestuur is druk doende om er weer een aantrekkelijke avond van te maken, 
waarbij het nuttige met het aangename zal worden verbonden. 
In de volgende Stedumer zal de uitnodiging met het programma worden gepubli-
ceerd maar dan kan men nu alvast deze avond vastleggen in de agenda. 
 

Hommo Smit 
Voorzitter Vereniging voor Dorpsbelangen 
 

 

Stedum met Stedum de boer op 
 

Tegen de 80 Groninger Stedumers en 22 Stedumers uit het Duitse dorp Stedum 
(bij Hannover) waren zaterdagmiddag gezamenlijk op pad om meer te weten te 
komen over de akkerbouw rondom Stedum. Men bracht een bezoek aan de be-
drijfstakken van de maatschap Glas aan de Stedumerweg, en werd voorgelicht 
over de groeicyclus en het bijbehorende werk door LTO Noord bij Michel Jansen.  
 
 
 

 

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 Wiebe Werkman (foto: Janna Bathoorn). Wiebe is geboren in Gronin-
gen. In 2008 is hij met zijn gezin in Stedum komen wonen. Voor hun huis staat een spandoek 
met daarop: Slam! Designs, sites, logo's and more. Eldert Ameling praat met hem onder meer 
over zijn bedrijf. 
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Bezoekers zien in de schuur bij Michel Jansen een presentatie over de aardappelproductie 
(foto’s bij artikel: Steef Meyknecht) 

 

 
 

Piet Glas geeft een rondleiding op zijn bedrijf 
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Ook de verwerking van vroeger kwam aan de orde en zo werd ook de molen in 
Loppersum bezocht. Een draaiende molen was voor veel mensen een nieuwe er-
varing, zowel aan Groningse als aan Duitse kant. Ook aan de kinderen was ge-
dacht, vooral door Grietje Glas, die de kinderen aanbood een rondje op de trekker 
mee te rijden. Dat is gewaardeerd en er werd later nog uitgebreid over gesproken. 
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Na het schuurconcert van fanfareorkest Jehova Nissi, passend in boerenkiel ge-
stoken, afgesloten met het spelen van de volksliederen, volgde het diner, gezeten 

op stropakken in 
de schuur van Ei-
kemaheert. En zo 
werden de banden 
tussen Groningse 
burgers en buiten-
lui en de Duitse 
overburen weer 
opgefrist en aan-
gehaald. Ook de 
Duitse hits, ge-
draaid door dj Ar-
nold, droegen 
daaraan bij. 
 

Op vrijdagavond 
was daar al een 

start mee gemaakt, door het houden van Weltmeisterschaften Levend Tafelvoet-
bal. Helaas verloor het Groningse Stedum en moest de Duitse voetbalhegemonie 
bevestigd worden. Vervolgens werd de competitie met Oud-Hollandse spelen 
voortgezet. Standen werden aan het eind van de avond niet meer bijgehouden, en 
zaterdagmorgen was iedereen de voetbalnederlaag alweer vergeten. 
Zondag was er een afscheidslunch en na het nemen van een groepsfoto (na uit-
gebreide discussie waar die dan weer genomen moest worden), reisde men tegen 
14 uur weer af richting Hannover. Was de begroeting bij aankomst al heel harte-
lijk, het afscheid was dat ook. Der Himmel weint (een regenbuitje tegen 14 uur) zo 
merkte Henning Peyers op, vanwege het feit dat de Stedumers weer vertrokken. 
Op stedum.com is een mooi filmverslag gemaakt, dat de sfeer van het weekend 
goed weergeeft. 
 

Plannen voor een tegenbezoek in 2016 zijn alweer in de maak en in 2018 wordt 
het 40-jarig jubileum gevierd. Deze keer bleek ook weer hoe hecht de banden 
kunnen zijn. De oudste contacten dateren van 1978, en men heeft elkaar vaak ja-
renlang gevolgd. Niet altijd intensief, maar bij belangrijke gebeurtenissen wordt er 
over en weer aan elkaar gedacht en in zo’n weekend blijkt men snel (weer) ver-
trouwd met elkaar. Een bijzondere ervaring, die begint met het bieden van gast-
vrijheid aan onbekende mensen.  
Rest een woord van dank aan alle hulp die de Activiteitencommissie mocht ont-
vangen, speciaal aan Françoise de Thouars en haar hulpkoks voor het geweldige 
diner en natuurlijk aan de maatschap Glas en Michel Jansen met hun rondleiders 
voor de genoten gastvrijheid. Dit was het thema akkerbouw met neventakken (bio-
logische) kippen en bloementuin. We denken gezien het succes zeker aan een 
vervolg en hebben al een nieuw thema op de plank liggen.  
 

Lies Oldenhof  
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
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 Muziek, eten, gezelligheid en een koffieconcert toe  
 

Zo, dat hebben we ook eens meegemaakt: een concertje gegeven in een boeren-
schuur met tribune en al. Het was het weekend van Stedum kommt nach Stedum 
en van Stedum de boer op. Druk dus, met al die gasten en activiteiten. Maar heel 
gezellig en goed voor je Duits. 
  
Duitsland is nog altijd onze grootste handelspartner. Niet voor niets is er hier in 
het Noorden een bijspijkercursus Duits voor ondernemers gestart. We hebben 
toch bijna allemaal moeite die taal een beetje vlot en ordentlich te spreken, al lijkt 
die nog zoveel op de onze. Ik heb er nu in ieder geval een gratis bijspijkercursusje 
op zitten.  
 

 
 

(Foto’s bij artikel: Steef Meyknecht) 
 

Ik zit trouwens nog steeds na te genieten van die zaterdag. Met prachtig weer 
fietsten we naar twee verschillende akkerbouwbedrijven en een molen en leerden 
we van alles. Over de machines, de grond en de producten. Bijvoorbeeld dat onze 
pootaardappelen beroemd en gewild zijn over de hele wereld. Door de ‘schone’ 
zeewind hebben we namelijk veel minder last van ziekteoverbrengende luizen en 
drogen de gerooide aardappelen ook goed op het land. En over ziektes gespro-
ken, sinds Piet Glas vijf jaar geleden is overgestapt op het fokken van (biologi-
sche) scharrelvleeskuikens, heeft hij de in de gangbare kippenindustrie gebruike-
lijke antibiotica achterwege kunnen laten!  
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De bekroning van die dag 
was het diner in de boeren-
schuur. Met zo’n honderd 
man aan twee lange, witge-
dekte en met bloemen ver-
sierde tafels, zaten we ge-
mütlich op stropakken. Er 
was een hemels toetje (zo 
hoorde ik iemand verslag 
doen) van Mijntje en Jelle 
van der Knoop. En het begon 
met heerlijke soep van onze 
dorpsgenote Françoise de 
Thouars en haar team. Maar 

daar tussenin aten we gegrilde kippenboutjes van Piet Glas en – ook allemaal van 
Françoise - zulke lekkere salades en stoofschotel, met zoveel verschillende tuin-
kruiden en smaken, dat ik de herinnering nog altijd op de tong heb. 
 

En toch moet dit stukje over 
muziek gaan. Welaan dan: 
Voor onze prestaties op mu-
ziekgebied was zo’n vroeg 
concertje – vlak na de zo-
mervakantie – heel nuttig. 
Het feestelijke repertoire was 
misschien niet heel erg moei-
lijk, maar qua ritme en snel-
heid werd er toch veel van 
ons gevraagd. Wat een boel 
nootjes kan je blazen in zo’n 
klein uur! Omdat onze diri-
gent Gijs Heusinkveld zater-
dags als beroepsmilitair elders in het land moest optreden, heeft Stefan de Groot 
hem vervangen. Daar waren we heel blij mee. Trouwens ook met de broer en zus 
uit Uithuizen die het slagwerk voor hun rekening namen en de andere ‘helpers’. 
Vanaf nu zijn de repetities op maandagavond (en nog een paar extra repetitieda-
gen) vooral serieus en doelgericht. Met Pierius magnus, Jericho en het inspeel-
stuk, zoals het Gijs het noemt, The banks of doon, hopen we 15 november hoge 
ogen te gooien, op het concours in Hoogeveen. Kleine kans dat u daar naar ons 
komt luisteren. (Hoewel het steeds weer een belevenis is zo’n dag helemaal on-
dergedompeld te zijn in de wereld van de HaFaBra-muziek.) Toch is er een ande-
re mogelijkheid om ons deze prachtige muziek te horen spelen. Gewoon, gemak-
kelijk, in uw eigen Stedum. We geven namelijk als Try Out (ofwel oetpebaaiern) 
een koffieconcert op zondag 9 november om 16.00 uur.  
 

Fenneke Colstee 
cmv Jehova Nissi 
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In gesprek met Wiebe Werkman, Stedum 
 

Aan de Lopsterweg 6, in Stedum, woont 
de familie Werkman: Wiebe Werkman 
(1970), zijn vrouw Tamara (1975) en hun 
dochters Iris van tien en Marloes van 
zes. 
De familie Werkman woont in een groot 
huis, waarvan je in zekere zin kunt zeg-
gen dat het gebouwd is als twee wonin-
gen aan elkaar. Dit, omdat tot voor enige 
tijd geleden, beide bovenverdiepingen 
niet met elkaar verbonden waren. 
Hun tuin, aan de wegkant, zal de voor-
bijganger het hele jaar door blijven boei-
en. Een paar steekwoorden, bijvoorbeeld 
het woord vijver, zijn vaak genoeg om 
iemand uit te leggen om welke tuin het 
hier gaat. 
Voor het huis staat een spandoek, goed 
leesbaar vanaf de weg. Het Slam! De-

signs, sites, logo's and more maakt de lezer nieuwsgierig. 
's Middags, 2 september 2014, ben ik uitgenodigd om langs te komen. Dan zal 
Wiebe Werkman mij een uitleg geven over zijn bedrijf dat hier aan huis gevestigd 
is. Een bedrijf met veel diensten. 
Na aankomst leidt Wiebe mij naar de grote woonkeuken. Hier heb je een mooi uit-
zicht op de diepe achtertuin waar hagelwitte kippen (wyandotten) rondscharrelen 
en waarvan later toch nog één exemplaar grijsachtig gekleurd blijkt te zijn. Konijn-
tjes zitten in een grote ren. 
De keukendeur naar buiten staat open. Ik groet de ouders van Wiebe, zijn vader 
Enne Werkman en moeder Grietje Werkman-Slager. Zij zijn op bezoek en wonen 
zelf in Groningen. De moeder van Wiebe is geboren en getogen in Stedum. Haar 
vader was Wiebe Slager (1916-2012). Haar moeder heette Greta Ella Slager-
Bijsterveld (1920-1998). Het echtpaar Slager woonde destijds aan de Triezen-
bergstraat in Stedum. Wiebe Slager speelde een grote rol in de plaatselijke hen-
gelclub. 
Het is mooi weer. Van hieruit hebben wij prima uitzicht op de diepe achtertuin 
waarvan Wiebe Werkman later zal zeggen dat het hun kinderparadijsje is. Inder-
daad, de achtertuin staat vol met leuke dingen voor de kinderen. Je ziet er een 
glijbaan, schommels, een huisje op palen, een springkussen, een basket enzo-
voort. De beide dochters gaan naar de Christelijke Basisschool 'De Crangeborg'. 
Wiebe Werkman heeft nog een broer. Wiebe is geboren in Groningen. In 2008 is 
hij hier met zijn gezin in Stedum komen wonen. 
Op de vraag, wat hij kan vertellen over zijn bedrijf, legt Wiebe uit wat hij zijn klan-
ten kan bieden. Wiebe: "Ik heb om dit duidelijk te maken een slogan gemaakt. Die 
luidt: 'Ik bied alles wat je nodig hebt om zichtbaar te worden op internet en er bui-
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ten'. Ik ben partner van Google. Dat betekent dat ik de badge van Google mag 
gebruiken in mijn communicatie. Ik laat daarmee zien dat ik met ze samenwerk." 
Wiebe Werkman is een Agency van AdWords. Dat houdt in, dat bedrijven hem 
kunnen inhuren om hoger in Google te kunnen komen. Toetst iemand een be-
paalde zoekopdracht in bij Google, dan verschijnt er als resultaat een rij gege-
vens. De eerste gegevens worden het meest gelezen. De gegevens die 

daarna volgen minder. Hoe hoger je als bedrijf, en dus eerder in deze zoekresul-
taten verschijnt, hoe beter dat voor je bedrijf is. Dat hoger geplaatst worden kan 
Wiebe Werkman voor zijn klanten regelen. "Ik ben drie jaar geleden zelf gevraagd 
door Google om partner te worden. Het bedrijf Slam-Designs.com bestaat vanaf 
januari 2006. Je kunt stellen dat ik op basis van mijn geleverde werk aantrekkelijk 
was voor Google." 
Wat was je product, tot op het moment dat je door Google gevraagd werd? "Ik 
hield mij bezig met webdesign. Had al een paar AdWord campagnes gemaakt." 
Wat betekent dat partnerschap voor jouw bedrijf (Slam-Designs.com)? "Doordat ik 
de Google Partner badge mag voeren, weten de klanten dat zij in goede handen 
zijn. Je wordt niet zomaar partner. Ik ben ook heel blij dat Google mij gevonden 
heeft." Wiebe denkt snel, communiceert snel. En passant legt hij ook nog iets uit 
(QR code) waarnaar ik al een poosje nieuwsgierig ben geweest. Wiebe's moeder, 
die vlakbij de deur op het terras zit, wijst ons erop, dat er twee kippen op de hoge 
konijnenren zijn gaan zitten. Het is een koddig gezicht. In een kamervolière, in de 
woonkeuken, zit ook een mooie vogel. Het is een agapornis die Dodo heet. Deze 
agapornis, een kleine papegaai, is al dertien jaar oud. Dodo fluit niet hard en niet 
schel. Wanneer Wiebe zijn naam roept, reageert Dodo enthousiast en fluit terug. 
Wij gaan verder met het gesprek. Wiebe legt uit dat eigenlijk al zijn producten in 
relatie tot het internet staan. "Om met mij in contact te komen, om een dienst af te 
nemen, of een product, heb je internet nodig." 
Behalve websites en nog een heleboel meer (waarover dadelijk meer), verkoopt 
Wiebe Werkman ook reclameproducten. Dat zijn bijvoorbeeld visitekaartjes (zelfs 
van aluminium), reclamepennen, USB-sticks bedrukt met logo. Die logo's ontwerpt 
hijzelf, of laat ze uitvoeren door Stravos Grafisch Ontwerp te Veendam. Wiebe le-
vert goodiebags, bijvoorbeeld aan het UMCG. Hij levert telefoonhoesjes met op-
druk. De klant kan zelf zijn eigen hoesje ontwerpen. Wiebe levert flyers en zelfs 
vlaggen! Dan reclamedrukwerk, briefpapier, bedrijfskleding en spandoeken! Zo 
stond het spandoek in de voortuin jarenlang op een circuit, waarvan Wiebe spon-
sor was. 
Wiebe: "In Stedum bij de feestweek, op de weekkaarten, stond mijn reclame. Ik 
was daar één van de hoofdsponsoren. Ik heb belangeloos de website gemaakt." 
Met recht kun je zeggen dat Wiebe Werkman alles levert wat je nodig hebt om 
zichtbaar te worden op het internet en… daar buiten! Even haalt hij wat op en 
komt terug met een doos vol oogstrelende USB-sticks, juweeltjes! Het ene model 
is nog exclusiever dan het andere. Het zijn de USB-sticks die hij kan leveren. 
"Weet je," zegt Wiebe, "ik heb voor de lezer van dit stuk die interesse heeft in de 
Stedumer historie, leuke informatie. Je heb vast wel eens gehoord van Rob Her-
wig, de auteur van tuinboeken. Ik ben bezig met een website voor hem over het e-
book 'Moestuinieren'. Tegen betaling kunnen mensen dat e-book downloaden. Ik 



 10

sprak met Rob Herwig hierover. Hij vertelde dat zijn over-, over-, over- enzovoort,  
overgrootvader hovenier is geweest op de borg Nittersum in Stedum! Dat is toch 
heel toevallig en leuk!" 
 

Wij gaan de tuin in en bekijken het enige gekleurde kipje, de oudste kip van de 
groep. Zij zit in de legbak van het kippenhok. Wiebe vertelt: "Wij hadden één haan 
en vier kippen. In die tijd sloten wij het hok niet altijd af. Wij hoorden op een nacht 
de kippen kakelen. Dat waren natuurlijk de hormonen, meenden wij. Maar de vol-
gende dag troffen wij maar één kip aan. Van die anderen hebben wij geen veertje 
meer teruggevonden.... Deze kip is de enige die het heeft overleefd... Wij meen-
den meteen dat een vos zijn slag geslagen had. Een dag later kwam Menne Til-
lema met een foto van een vos op Facebook. Dat beest had Menne zien lopen op 
het betonpad evenwijdig aan het Stedumerbos." Terug in de woonkeuken bekijk ik 
de kattenkrabpaal. Wiebe: "Ik heb een website gemaakt voor een dierenspeciaal-
zaak die onder andere kattenkrabpalen verkoopt. Dat zijn krabpalen soms vier 
keer zo groot als deze... Sommige exemplaren kun je zelfs demonteren en op een 
andere manier weer in elkaar zetten." 
Buiten had ik al een rode kat gezien en aangehaald. Wiebe: "Wij hebben er drie. 
Maar wij hebben in vier jaar tijd ook drie van onze katten dood van de weg moe-
ten plukken..." Het is tragisch. Je hoort dit in Stedum te vaak. Met name aan de 
Lopsterweg. 
Welke diensten verleen je meer, informeer ik. Wiebe Werkman: "Ik zal het je op-
noemen. Ik registreer domeinnamen. Ik regel dat mensen ruimte kunnen huren op 
een server om een website te plaatsen. Dat heet hosting. Ik maak websites, web-
shops. En niet te vergeten die logo's waar wij het over gehad hebben. Ik ontwerp 
huisstijlen. En nu ben ik bijna ook weer bij AdWords aangekomen. Want ik werk 
samen met Webstijl.nl op freelance-basis. Deze mensen hebben erg belangrijke 
klanten waaronder Jan des Bouvrie en Bouwend Nederland. Webstijl.nl heeft wel 
1700 klanten. Wanneer nu een klant van Webstijl.nl vlotter en beter gevonden wil 
worden, kunnen ze via Webstijl.nl en dus ook via AdWords een reclamecampagne 
bouwen. Die reclamecampagne maak ik, Wiebe Werkman dus. Ik werk onder de 
naam (de vlag) van Webstijl.nl."  
Of het zo gepland is, springt er een witte kip op de lege tuinstoel, naast de stoel 
waarop de moeder van Wiebe zit. Meteen erna springt een witte haan bovenop de 
tuintafel. Wat zou dit bij een documentaire een mooi eindshot zijn! 
 

Eldert Ameling     
  

 

Expositie van Nienke Busser in de Zorgbuurderij 
 

Haar werk , voornamelijk stillevens in olieverf, is fris en verstild. Haar onderwer-
pen zijn zorgvuldig geschilderd. Nienke (1975) groeide, als dochter van wadden-
schilder Geurt Busser, op in een inspirerende omgeving in Warffum. Haar schil-
derstijl is vooral gevormd door Tommie van der Zee.De expositie is nog te bekij-
ken tot en met zondag 26 oktober. Die dag is Nienke aanwezig van 15.00-16.00 
uur. Geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 15.30-19.30 uur. 
 

Mannie Hovenkamp 
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6e GPS-tocht is in voorbereiding! 
 

Voor de 6e keer in de historie zal medio november een GPS-tocht plaatsvinden in 
en rondom Stedum. De tocht zal via diverse hindernissen, sloten, vaarten en om-
geploegde landerijen weer een heuse uitputtingsslag worden. De route zal worden 
gelopen met behulp van een GPS-apparaat, dat via herkenbare markeringspunten 
de deelnemende ploegen de weg zal wijzen. Bij een aantal markeringspunten 
dient contact te worden gezocht met het ‘belteam’, waarbij vragen beantwoord 
en/of opdrachten vervuld moeten worden. Zowel de vragen en opdrachten, als de 
tijd en het op de juiste wijze nemen van bepaalde hindernissen zullen bepalend 
zijn voor de einduitslag. De mascotte zal ook dit jaar niet gaan ontbreken, de or-
ganisatie beraadt zich nog op de vorm! De mascotte is mede bepalend voor de 
eindrangschikking. 
De tocht staat dit jaar gepland voor vrijdag 14 en zaterdag 15 november. Noteer 
deze data alvast in de agenda. Op vrijdag bestaat de doelgroep uit de jeugd en 
Stedumers, die willen ploeteren met collega’s, vrienden of sportmaatjes. Op za-
terdag is de tocht bedoeld voor Steemer groepen. 
Het aantal deelnemende ploegen is gemaximeerd. Op beide avonden kunnen 
maximaal 16 groepen van 6-10 personen meedoen. 
De organisatie is bijzonder blij dat er reeds nu diverse mensen zich bereid hebben 
verklaard om mee te helpen aan deze traditie. Door het vertrek van een aantal 
mensen, die zich diverse jaren hebben ingezet voor de GPS, werd de spoeling 
wat te dun. Gelukkig bleken meerdere dorpsgenoten bereid om zich mede ver-
antwoordelijk te voelen voor het uitzetten van de tocht, zodat de organisatie voor 
de komende jaren gelukkig weer over voldoende ‘body’ beschikt. 
Ook dit jaar zal voor de bovenbouw van de beide basisscholen (groepen 5, 6, 7 
en 8) in Stedum op vrijdagmiddag een aangepaste versie van de navigatietocht 
worden gehouden. De organisatie benadert de basisscholen hierover binnenkort.  
Opgave is al mogelijk via het speciale e-mailadres gpssteem2014@gmail.com. 
Wil(len) je / jullie meedoen, geef je dan snel op per team (minimaal 6 tot maximaal 
10 personen) of individueel. Je kunt daarbij ook aangeven of je voorkeur hebt om 
vroeg op de avond, of wat later te willen starten. Met de definitieve indeling per 
avond zullen we proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Voor 
groepen met jongeren onder de 18 jaar, geldt dat er minimaal twee deelnemers 
van 18 jaar of ouder met de groep mee moeten. De controles met betrekking tot 
de spullen, die worden meegenomen, zullen strenger zijn, evenals controles op de 
route zelf. We kunnen het eenvoudigweg niet verkopen aan de boeren, die hun 
land vrijwillig ter beschikking stellen, dat er rommel en afval achterblijft. Wij vragen 
ieders begrip en medewerking hiervoor; bij overtreding volgen er sancties! 
Dit e-mailadres kan ook gebruikt worden voor vragen, en voor vrijwilligers, die de 
organisatie willen ondersteunen. Bijvoorbeeld met de catering, als lid van het bel-
team, of bij de opbouw of afbraak van de hindernissen. 
De deelnamekosten bedragen € 12 per persoon, dit is inclusief een paar con-
sumpties en een warme hap onderweg. Ook dit jaar wordt bij de aanmelding een 
vooruitbetaling van € 30 gevraagd, om het financieel risico voor de organisatie te 
beperken bij onverhoopte annulering vanwege weers- of andere omstandigheden.  
 



 12

Deelname geschiedt geheel voor eigen risico, de organisatie stelt alles in het werk 
om de tocht veilig en soepel te laten verlopen. Er is continu EHBO aanwezig, zo-
wel bij de centrale start- en eindplaats, als “in het veld”. Bij een aantal hindernis-
sen staan namens de organisatie mensen, om de overtocht in goede banen te lei-
den. Halverwege de tocht zal de inwendige mens weer worden versterkt, en kun-
nen de vermoeide spieren zich weer herstellen onder het genot van… 
Meld je snel aan, want het aantal ploegen per avond is gelimiteerd tot 16! 
 

Jan Krottje 
 

 

Natuurwerkdag 
 

De Natuurwerkdag Stedum komt er al weer aan. Dit jaar valt het op 1 november. 
Vergeet niet deze dag in uw agenda te reserveren. 
 

Sieger Wiersma 
 

 

Heitje voor een Karweitje! 
 

De scouts van scouting De Struners komen op zaterdag 4 oktober tussen 9.30 en 
12.30 uur bij u langs om “een karweitje” bij u te doen. De welpen doen dit op za-
terdag 11 oktober tussen 13.30 en 16.00 uur. 
Heeft u een karweitje voor ons? 
Zoals: uw auto wassen, bladeren harken, gras maaien, afwassen, de hond uitla-
ten, stoepje vegen, hout hakken, noem maar op: voor een kleine (vrijwillige) bij-
drage doen wij dit graag voor u! Dus struun eens door uw huis of tuin en verzamel 
klusjes voor ons! Weet u nú al een klusje? Stuur een email naar Helma Mulder 
(voor 4 oktober de scouts): info@studio7.nl of naar gertjanscouting@gmail.com 
(voor 1 oktober de welpen) dan kunnen wij uw klusje alvast inplannen. Geef daar-
bij aan welke datum u het beste past. 
 

Helma Mulder 
 

 

Nieuwe website gemeente Loppersum 
 

De gemeente Loppersum heeft een nieuwe website. Bij de nieuwe site 
(www.loppersum.nl) is het belangrijk dat de bezoekers van de site eenvoudig 
kunnen vinden waar ze naar zoeken. Een nieuwe zoekfunctie maakt dit mogelijk.  
 

Carin Pier 
Communicatieadviseur Gemeente Loppersum  
 

 

KWF collecte 
 

De collecte heeft in Stedum het mooie bedrag van € 759,18 opgebracht. Alle ge-
vers en geefsters heel veel dank, in het bijzonder zij die het bij elkaar haalden. 
 

Grietje Doornbosch 
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In de kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder 
bekende bewoners van het dorp voorge-
steld. Deze rubriek borduurt verder op de 
oude rubriek ‘Nieuwe bewoner(s)’. Deze 
keer: Martijn Medema en Manon Bootsma 
en hun zoontje Twan (2 maanden), 
Weemweg 32. 
 

Sinds wanneer wonen jullie in Ste-
dum? 
Sinds begin maart 2014. 
 

Waar zijn jullie geboren? 
Martijn in Bedum en Manon in Groningen. 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Martijn is verkoopadviseur in auto’s en 
Manon studeert jeugdzorg. 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid? 
Manon houdt van knutselen en Martijn 
houdt van gamen en voetballen. 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestem-
ming?  
Wij blijven graag in Nederland. 

 

 

Wat neem je mee naar een onbewoond eiland?  
Samen nemen ze hun zoontje mee, en verder neemt Martijn game tijdschriften en 
Manon een survivalgids mee. 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen? 
We kregen deze mooie woning in Stedum toegewezen. 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? 
Nee, nog niet. Maar we zijn wel van plan aan een activiteit deel te nemen. 
 

Wat is jullie favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Ste-
dum dit boek of deze film zien? 
De Tv serie Hawaii Five-0 van Leonard Freeman, omdat het een leuke serie is, 
die je aangrijpt. 
 

Wat vinden jullie, naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
Het bruggetje van de Bartholomeüskerk naar de hervormde pastorie. 
 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige nieuwe bewoner: Hoe ziet 
jullie leven er over 5 jaar uit? 
Misschien een tweede baby, Twan gaat naar de basisschool en allebei een baan. 
 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoners stellen? 
Wat zou je willen veranderen in je leven? 
 

Afie Nienhuis 
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Verslag Informatiepunt 
 

Op donderdag 4 september kwamen we voor de eerste keer dit seizoen bijeen in 
het Hervormd Centrum. Door verschillende omstandigheden waren er maar 13 
personen aanwezig. Sieta heette ons van harte welkom en in het bijzonder Di-
euwke Smit, voorlichtster van ‘Vegro’, uitleen, verhuur en verkoop van hulpmidde-
len en verpleegartikelen. Zoals altijd begonnen we met een kopje koffie/thee 
waarna Dieuwke het woord nam. 
 

Dieuwke vertelde eerst over de naam ‘Vegro’, welke in 1985 opgericht is door de 
dames van Veen en de Groot. Mevrouw van Veen trok bij nacht en ontij er op uit 
om de door haar zelf aangeschafte rolstoelen en bedden bij hulpbehoevende 
klanten te bezorgen. Inmiddels zijn er 64 winkels in het hele land. Er zijn ook uit-
leenpunten en er is een webwinkel. In Groningen zijn de Vegrowinkels aan de 
Berkenlaan 2-43 (Selwerd) en aan de Rademarkt 8 gevestigd. De verpleegartike-
len worden geleverd aan zowel professionele organisaties als aan particulieren. 
Men kan verschillende artikelen lenen, onder andere bedden en toiletstoelen. Eén 
keer per twee jaar kan men een half jaar lenen. Voor sommige artikelen is een in-
dicatie van de huisarts nodig. 
Dieuwke had verschillende handige hulpmiddelen meegenomen en legde ieder 
artikel uit, zoals een pillensplijter, medicijndozen, blik- en potopeners, bekers, 
kaasschaaf, snijplank, bordring, handschoenen om kousen aan te trekken, reis-
kousen voor onderweg, leesloep, handgreep met zuignappen, masterlock (sleu-
telkluis voor buiten) en een opvouwbare wandelstok.  
In de pauze ging er een balkussen rond, dat voor een goede houding zorgt. Daar-
na demonstreerde Dieuwke een boodschappentrolley en verschillende (lichtge-
wicht) rollators en deelde ten slotte een presentje en haar visitekaartje uit.  
Contactgegevens: www.vergro.info; 0800-288 77 66. 
 

Sieta bedankte Dieuwke voor de informatieve middag en gaf haar een bloemetje 
als dank. Sieta wenste ons wel thuis. De volgende informatiepunt is op donderdag 
9 oktober. 
 

Afie Nienhuis 
 

 

Donateur van de Struners worden? 
 

Elders in deze Stedumer leest u over de actie “Heitje voor een kwarweitje” van 
scoutingvereniging De Struners. Die actie is hard nodig om de groeiende vereni-
ging te helpen met het aanschaffen van kampeeruitrusting, pioniershout en touw. 
Door het oprichten van een groep Explorers (vanaf 15 jaar) is er meer materiaal 
nodig. Deze groep heeft de leeftijd om zich daar zelf ook voor in te zetten, en zal 
dat ook doen in Stedum en omgeving. Vóór het Noordelijk Pinksterkamp 2015 
moet het een en ander geregeld zijn, want elke groep heeft zijn eigen kampement 
in de Marnewaard. 
 

We zijn echter ook op zoek naar mensen die ons jaarlijks vast willen ondersteu-
nen, in de vorm van een donateurschap. U kunt al donateur worden vanaf € 10. 
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Gelijk met de actie vragen de kinderen u ook of u donateur wilt worden. U kunt 
aangeven of u dat wilt en tegen welk bedrag. We sturen u een nota.  
 

Natuurlijk vinden we het ook heel leuk als u een keertje komt kijken, en misschien 
doet u dat al als ouder of grootouder van een Strunerskind. Ook buren en familie 
kunnen natuurlijk donateur worden. Het zou ons zeer helpen bij het rondkrijgen 
van de begroting als u mee wilt doen aan de actie of zich als donateur wilt opge-
ven. Beide mag natuurlijk ook! 
 

Lies Oldenhof 
voorzitter scoutingvereniging de Struners 
 
 
 

sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp 

  

 

In memoriam 
 

Deze maand overleed de heer Johnny Noorbergen van het "Oude Raedthuys" in 
Stedum. De heer Noorbergen heeft veel voor onze hengelclub betekend. In de 
jaren dat er wedstrijden werden gehouden, stond Johnny Noorbergen en zijn ge-
zin altijd voor de Hengelclub "Ons Genoegen" klaar. Johnny heeft veel voor ons 
gedaan. Wij hebben er vergaderd en na de wedstrijden konden wij er gezellig toe-
ven. Wij hielden er onze prijsuitreikingen. Maar bovenal herinner ik mij de prijsuit-
reikingen aan het eind van Jeugdcompetitie. De heer Noorbergen zorgde dan als 
gastheer dat het een onvergetelijke middag werd voor de jonge deelnemers.  
In onze berichtgevingen werd "Het Oude Raedthuys" ook altijd 'Ons Clubhuis' ge-
noemd. 
 

Woorden schieten te kort. Onze hengelclub "Ons Genoegen" wenst zijn vrouw Di-
ana Noorbergen en zijn kinderen Kevin, Kimberly en Jeffrey heel veel sterkte toe 
in het verwerken van dit grote verlies. 
 

Eldert Ameling 
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen"  
 

 

Een tachtig jarige voetballer! 
 

De v.v. Stedum wordt op 18 oktober 80 jaar. Dat mag natuurlijk niet onopgemerkt 
blijven. De 'krasse' vereniging werd ooit opgericht in 1934 en speelt nog wekelijks 
in KNVB-verband met vele teams/jeugd- en seniorleden haar wedstrijden.  
 

Op zaterdag 18 oktober viert de v.v. Stedum haar feestje in de Sporthal aan de 
Bedumerweg.   
 

Vanaf 19.30 uur is het ontvangst. Het officiële programma begint om 20.00 uur. 
Natuurlijk zal hierbij terug- en vooruitgekeken worden en aandacht zijn voor de 
hoogtepunten van de afgelopen 80 jaar.  Om het extra leuk te maken zal Henk de 
Haan (onder andere voetballer van FC Groningen en Veendam - ook in de vorige 
eeuw) ook het woord voeren. Op zijn geheel eigen manier zal hij, met de nodige 
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anekdotes, voor vertier en een glimlach op het gezicht van de jarige zorgen. Aan-
sluitend zullen DJ Arnold en DJ Jappa de muziek voor oud en jong verzorgen.  
 

Het bestuur van de v.v. Stedum nodigt alle dorpsgenoten, (oud)leden, vrijwilligers 
en... van harte uit om het feestje mee te vieren. Ben je voornemens om te komen, 
geef dit dan even door via a.koenes@hetnet.nl of 06 – 30 02 14 07.  
 

Programma 
19:30 Ontvangst 
20:00 Opening door voorzitter P.B. Slager 
20:15 Henk de Haan 
21:30 Gezellige avond met DJ Arnold en DJ Jappa 
01:00 Einde 
 

Pieter Berend Slager 
Voorzitter bestuur van de v.v. Stedum 
 

 

Internos stratenvolleybaltoernooi 2014 
 

Ook dit jaar wordt er weer een stratenvolleybaltoernooi georganiseerd, en wel van  
20 t/m 24 oktober. Willen jullie meespelen, geef je dan op bij één van de onder-
staande adressen. 
 

Regels 
Een team mag uit  maximaal 10 personen  bestaan. 
Het in het veld staande team moet minimaal 2 dames bevatten, een team met 4 
heren en 1 dame wordt niet toegestaan en heeft de wedstrijd  aldus verloren. 
Er mogen slechts twee NEVOBO-competitiespelers tegelijk spelen.                                                                        
Men mag tijdens het toernooi niet van team wisselen. Men mag voor maximaal 1 
team uitkomen. 
Ieder team, dat als eerste staat opgesteld zorgt voor een teller. 
Men mag tijdens het toernooi geen spelers toevoegen, zorg dus voor voldoende 
mensen. 
Kan men niet spelen op een avond, geef dit dan door bij de inschrijving, dan hou-
den we hier  rekening mee tijdens de planning. Bespreek dit tevoren in je team, 
om latere problemen te voorkomen. 
 

Jeugd 
Een team mag uit maximaal 5 personen bestaan. Er wordt met 4 spelers op een 
klein veld gespeeld. 
 

Heb je geen team en wil je toch graag meespelen, neem even contact op met de 
organisatie. 
 

Inschrijfgeld 
Het inschrijfgeld bedraagt voor deelnemers t/m  15 jaar  €1,50 en voor de overige 
spelers €2,50  en dient te worden afgedragen bij het inleveren van het inschrijf-
formulier. 
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Het inschrijfformulier kan gedownload worden op stedum.com of geef je team op 
per e-mail o.v.v. naam van het team en de namen van de spelers en telefoon-
nummer van contactpersoon. 
Opgave van de teams  voor 1 oktober bij Janet Dijkstra, D. Triezenbergstraat 5, 
(0596) 55 18 93; e-mail: 63dijkstra@home.nl 
Sikko Voorma, Bedumerweg 56, (0596)  55 17 66; Catharina Reker, Ypeylaan 9, 
(0596) 55 19 36, c.reker@ziggo.nl 
Wisselbekers inleveren bij inschrijving 
Vrijwilligers voor de verkoop kunnen zich melden bij Janet, Sikko of Catharina. 
 

Catharina Reker 
 

 

Sportdorp Stedum 
 

Met het winterseizoen in aantocht is het van groot belang om in beweging te blij-
ven. Sportdorp Stedum draagt hier graag aan bij. Daarom brengen we het onder-
staande onder jullie aandacht. 
 

Boksen ter voorbereiding op de GPS-tocht?  
Dit jaar wordt het wel heel gemakkelijk goed getraind aan de start van de GPS-
tocht te verschijnen. Na de herfstvakantie (rust is ook een belangrijk onderdeel 
van een goede voorbereiding) kunnen spieren en gewrichten losgemaakt worden 
tijdens het Stratenvolleybaltoernooi. Als het lijf na die week een beetje wakker ge-
schud is kan er op vrijdag 31 oktober en 7 november weer gebokst worden in de 
gymzaal. Cor Slager laat je kennismaken met de  basisbeginselen van het bok-
sen, het stoten, verdedigen en het voetenwerk, en de kracht- en conditietraining 
die daarbij hoort. Zo op de tv lijkt boksen soms een woeste sport, maar tijdens 
een training van Cor merk je dat er ook heel wat te lachen valt. Lachen om je ei-
gen en andermans gebrek aan coördinatie en conditie bijvoorbeeld. Want boksen 
is bepaald een intensieve en ingewikkelde sport! In de week na de GPS-tocht 
volgt op 21 november de laatste les, om de stramme GPS-kuiten los te werken en 
je zonder kleischollen aan de schoenen weer lichtvoetig door de gymzaal te kun-
nen bewegen. Data: vrijdag 31 oktober, 7 november en 21 november. Tijd: 19.30 
tot 21.00 uur. Leeftijd: vanaf 12 jaar m/v, jong en ouder! Deelname is niet gratis. 
Opgeven: bij Janneke Aué,  janneke@lighthunter.com uiterlijk 24 oktober. 
 

Freerunning 
Verder leven we met het idee om de kerstvakantie (of eerder op een woensdag-
middag) een 'cursus' freerunning te organiseren. 
Freerunning is het verplaatsen van A naar B waarbij obstakels op allerlei manie-
ren worden getrotseerd. Onderweg is er ook ruimte voor fraai uitziende tricks en 
moves. In de buitenvariant wordt er veel gebruik gemaakt van straatelementen in 
de stad en wijk. Met name jongeren spreekt deze 'cool' uitziende beweegvorm 
enorm aan. We zoeken vrijwilligers die dit samen met ons (en een ervaren trainer) 
willen gaan organiseren. Je kunt dan denken aan bijv. training in de sportzaal en 
op een later moment (bijv. de kerstvakantie) een buitensessie in en door Stedum.  
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Nieuwe ideeën? 
Lijkt het je leuk om hier een bijdrage aan te leveren, mail dan even met Janneke 
of Arend (a.koenes@hetnet.nl)  
Verder zijn we natuurlijk al weer bezig met nieuwe (en bestaande) initiatieven voor 
2015 (o.a. de hardlooptraining en sport- en spelmiddag in de gymzaal in de voor-
jaarsvakantie). 
Mocht je (nieuwe) ideeën hebben die aansluiten bij gedachte van Sportdorp Ste-
dum (onder andere in beweging komen en blijven) laat ons dit dan weten. We 
kunnen dan in samenspraak kijken wat de mogelijkheden (bijvoorbeeld financiële 
bijdrage) zijn. 
Tenslotte is het goed om te weten dat er een wijziging in het bestuur van Sport-
dorp Stedum is. Wim Zijlema heeft de voorzittershamer (als vertegenwoordiger 
van de volleybalvereniging) overgenomen van Brenda Tillema. Voor meer info be-
zoek je natuurlijk ook www.sportdorpstedum.com  
 

Arend Koenes 
Bestuur Sportdorp Stedum 
 

 

Stemer WielrenTocht 2014 
 

Op de laatste zondag in september – de 28e – wordt, zoals bekend bij de liefheb-
bers, de Stemer WielrenTocht georganiseerd. In 2014 staat al weer de 6e editie 
van deze enige Hoogelandster Klassieker met start en finish in Stedum op het 
programma. Vorig jaar haalden al ruim 30 Stemers en introducés hun racefiets uit 
de schuur en deden mee aan deze ultieme uitdaging. Het vertrek is om 13.00 uur 
vanaf het Haventerrein. 
 

Het parcours kent twee ‘rondjes’ van ca. 40/50 km. De organisatie laat de deel-
nemers nog even in spanning langs welke idyllische plaatsjes en wegen dit jaar 
gefietst zal worden, maar op voorhand staat de organisatie garant voor een mooie 
route door het Grunneger  Ommeland.   
 

Na het 1e rondje is er een korte pauze om even bij te tanken (natuurlijk koffie met 
appelgebak) en bestaat de mogelijkheid om de fiets aan de kant te zetten. Niet 
iedereen is immers dusdanig in conditie dat 100 km nog leuk is. De eerste 50 km 
zal het tempo gemiddeld rond de 27 km per uur liggen. Er wordt samen in één 
groep gefietst.  
 

Het tweede rondje kent een gewijzigde opzet. Voor de 'echte' racers is er een 
rondje van 50 km, met - net als vorig jaar - een sprint van enkele kilometers die 
leidt tot Wielerkampioen van Steem. Voor hen die toch graag een 2e rondje fiet-
sen, maar dit liever 'iets' rustiger doen is het mogelijk om een 2e rondje te maken 
van ongeveer 35/40 km. 
 

De middag en het officiële fietsseizoen zal vanaf ongeveer 17.00 uur worden af-
gesloten met (sport)drank en een hapje. 
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Net als in het voorafgaande jaar is het mogelijk om per Stedumer één introducé 
mee te nemen. Doe mee en geef je op via oetsteem@hotmail.nl (als Stemer mag 
je 1 introducé meenemen) 
 

Voor meer informatie kun je terecht bij: Jan Krottje; j.krottje@hetnet.nl  
(0596) 55 14 82 of 06 – 13 28 79 98. Na opgave ontvangen de deelnemers meer 
detailinformatie over de 6e Stemer WielrenTocht. 
 

Jan Krottje 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Jan Timmer, die in het 'Molenhuis' woont aan de Lellensterweg, werd geboren in 
1941. "Ik ben geboren in het huis waar nu Agmar van Rijn woont, Lellensterweg 
14, even verder dan Lucas Kruidhof." Hij wijst met zijn hand de kant op van het 
geboortehuis. 
 

"Ik zal een jaar of zes zijn geweest, dat ik ben gaan vissen." Jan zijn eerste haak-
jes waren gemaakt van veiligheidsspelden. Hij noemt dat verzekeringsspelden. 
Om precies te zijn zegt Jan Timmer verzekernspèllen zoals dat ook in het Gronin-
ger Woordenboek van K. ter Laan staat. "Na de Tweede Wereldoorlog was er 
niks," vervolgt Jan Timmer, "wij maakten onze dobbers van kurk, of van een veer. 
Als wij gingen snoeken, dan deden wij twee of drie kleine kurken aan de lijn. Onze 
hengel was een kleine bamboestok. Eerst hadden wij een stok, gewoon uit één 
deel Later kreeg je bamboestokken uit drie delen met een rail (molen)." 
Het is lang geleden. Ondertussen heeft Jan Timmer al bijna veertig jaar met zijn 
vismaat Harm Pestoor gevist. "Wij gaan praktisch elke zaterdag met de boot er op 
uit. Wij eten later thuis de gevangen roofvis op." 
 

Dat eten van gevangen vis is elke keer weer anders. Jan Timmer: "Het is afhanke-
lijk van de vangst. Op dit moment wordt er niet zoveel roofvis gevangen. Nu zijn 
wij genoodzaakt om naar Loppersum te gaan om zoute haringen op te halen. Als 
de vis niet wordt gevangen, wordt er vis gekocht! Maar vis eten wij! Hebben wij 
echter wel gevangen vis, dan bakken wij die op zaterdagmorgen hier in de schuur 
(Lellensterweg), of buiten bij Harm Pestoor. Dan is onze maaltijd om ongeveer elf 
uur en eten wij vis. Daarna gaan wij 's middags vissen, om weer nieuwe vissen te 
vangen (om op te kunnen eten). Wij eten met elkaar per maaltijd (soms met 
meerdere personen) wel een kilo tot anderhalve kilo vis." 
 

Wanneer het avond wordt, wordt weer naar huis gevaren. Jan Timmer: "Als wij 's 
avonds met de boot terugvaren naar Stedum, springen de vissen gewoon achter 
de boot omhoog. Maar dan moet het ook schemer zijn. Een keer sprong een vis 
bij ons achter op het dek...! Ik durf te wedden dat als de mensen dat lezen, zij 
meteen zeggen dat dat allemaal visserslatijn is! Let maar eens op!" 
Wordt vervolgd. 
 

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) 

 
 
 

 
28 september  Stemer Wielrentocht 
 
29 september  Passage Stedum in het Hervormd  Centrum om 19.45 uur:  

Sanne Werkman, kerkelijk werker Stedum.  
Onderwerp: Hebreeuwse Bijbel.  

 
1 oktober  Zorgzaam Stedum avond met de vrijwilligers in het Hervormd Centrum, om 

20.00 uur. Ook voor nieuwe vrijwilligers. 
 
1 oktober   De landelijke seniorendag in de gemeente Loppersum 

in zaal Waardevol Leven, Badweg 20 in Loppersum 
van 14.00 – 19.00 uur. De senioren van Stedum kunnen  
zich voor 22 september opgeven bij Sieta Smit, (0596) 55 13 86.  
Kosten € 10,00. 
 

9 oktober    Informatiepunt in het Hervormd Centrum van 14.00-16.00 uur 
Karel Zuiderveld vertelt over Zorgzaam Stedum. 

 
18 oktober  Viering 80 jaar v.v. Stedum 
 
20 oktober   Tot 24 oktober: Stratenvolleybaltoernooi 
 
26 oktober Laatste dag Expositie Nienke Busser in Zorgbuurderij. De periode ervoor: 

elke maandag, dinsdag en donderdag van 15.30 – 19.30  
 
27 oktober   Passage Stedum in het Hervormd Centrum om 19.45 uur 

Mevrouw R. Bons-Storm uit Loppersum.  
Onderwerp: Joodse en Palestijnse vrouwen 

 
31 oktober  Boksles 
 
1 november  Natuurwerkdag 
 
14 november  en 15 november GPS tocht 
 

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 24 oktober. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 15 oktober. 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 
 

 

 

 


