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Scoutingseizoen weer geopend 
 

In het weekend van 15/16 september is scoutingvereniging de Struners weer van 
start gegaan. Op vrijdagavond komen de Explorers bijeen van half 8 tot half 10, 

 
 
zaterdagmorgen de scouts (na de herfstvakantie van 10 tot half 1, daarvoor om 
half 10) en zaterdagmiddag de welpen (half 2 tot 4). Onder enthousiaste leiding 
houden zij zich bezig met natuur, bouwwerken van palen en touw, spel, maar ook 
omgang met elkaar en leiding geven. Alles wat op dit gebied geoefend wordt komt 
bij elkaar op het Noordelijk Pinksterkamp. Daar wordt niet alleen gekampeerd, 
maar ook gekeken of dat volgens de regels en veilig gebeurt. Inmiddels voldoet 
de Struners daaraan al jaren, hoewel we heel wat minder oud zijn dan de vereni-
gingen in onze omgeving. Voorop staat het gezellig met elkaar optrekken, en het 
leuke is dat dat mensen aantrekt uit de wijde omgeving. Iedereen is dan verbaasd 
dat de Stedumer vereniging zo’n mooi onderkomen in Moarstee heeft. En daar 
blijft het niet bij, want er wordt ook gewerkt aan plannen voor een schuur, samen 
met de andere verenigingen die van Moarstee gebruik maken. 
 

 

Het gezicht van Stedum 
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een of meerdere Stedumer(s). De 
foto hoort dit keer bij de rubriek 400 woorden waarin Math M. Willems op zoek gaat naar de 
passie van dorpsgenoten. Deze keer Anjo Hofman (foto: Jan Pitt). 
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Zin om een kijkje te komen nemen? Kijk op www.destruners.nl en neem contact 
op met de leiding. Zij ontvangen u graag.  
 
Lies Oldenhof 
voorzitter 
 

 

Expositie op Ewsum  
 

Nog te zien tot en met 29 september: een afwisselende tentoonstelling van werk 
van drie beeldend kunstenaars uit Stedum. 
Voor deze expositie werd nieuw werk gemaakt, in serie en in nauw overleg. 
 

De series geven een blik op de wereld; dichtbij, iets verder weg en nog iets verder 
weg. Jan Alwin verdwaalt in het eigen Stedumer bos. 
Miriam kijkt elke kilometer haar ogen uit al fietsend naar school in Groningen. 
Janna zoekt vreemde mensen en landen op die toch weer heel herkenbaar blij-
ken. 

 
 

Meer info op: http://www.studio-stedum.nl/2017/08/01/expositie-op-ewsum/ 
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(foto: Martien Spits-Straatman) 



 5

In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze keer Bartus Kors en Yoni Rooseboom, Hilmaarweg 1b. 
  

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds eind mei 2017.” 
 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
Bartus: “Ik ben geboren in Groningen en heb mijn jeugd doorgebracht in Gronin-
gen.” 
Yoni: “Ik ben geboren in Aalst (België) en heb mijn jeugd doorgebracht in Berlare 
(België).” 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Bartus: “Ik ben logistiek medewerker.”   
Yoni: “Ik ben farmaceutisch analiste.” 
 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Yoni: “Ik hou van creatief bezig te zijn.” 
Bartus: “Ik hou van muziek luisteren.” 
Bartus en Yoni: “We houden allebei van vogels spotten, fietsen en tuinieren.” 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Bartus en Yoni: “We vinden Poupehan erg mooi. Het is een dorpje in de Belgische 
Ardennen.” 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland? 
Bartus: “Ik neem mijn verrekijker mee.” 
Yoni: “Ik neem lucifers en touw mee.” 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen? 
“Omdat het een rustig gelegen dorp is, maar toch een actief dorp. Verder een 
goede treinverbinding naar Groningen.” 
 

Wat zouden jullie doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint? 
“We zouden een kasteel kopen waarin de hele familie zou kunnen wonen.” 
 

Wat vinden jullie naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“We vinden Laan van Nittersum een mooie plek in Stedum.” 
 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Wat zouden jul-
lie beslist niet in Stedum willen hebben? 
“We zouden beslist geen studentencomplex willen hebben.”  
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen? 
“Met welk huis zou je willen ruilen in Stedum?” 
 

Afie Nienhuis 
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(foto: Jan Pitt) 
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400 woorden 
 

Kraakijs is geen braakijs 
 

Twee passies onder één dak …  Nu Anjo Hofman. Annet Hofman vorige maand. 
Anjo , Stedumer schaatsicoon (Kollum 1947), verhuisde zeven maanden oud naar 
Garmerwolde en belandde via Usquert in de jaren zeventig in Stedum. Anjo is 
zeer actief voor de ijsclub, de stichting Moarstee en was vroeger twaalf jaar voor-
zitter dorpsbelangen. Als voorzitter van de ijsclub regelt hij dat Stedum bij vorst 
supersnel schaatst, al is het maar voor één dag. “Kraakijs is geen braakijs, wie-
der!” Bij de geringste vorst zorgt Anjo dat er steeds een vers laagje water op het 
dunne ijs ligt. De jeugd heeft de toekomst. We maken de schoolkinderen ook met 
een speelse Noorderrondrit  enthousiast: een tocht kriskras over de ijsbaan, brug-
getje van pallets, matjes om te badlopen( =klunen).  
 

“Vier jaar en met de stoel het ijs op. Ik werd in 1963 op door mijn ouders op de 
groei gekochte hoge noren (maat 46) gevraagd voor de selectie van het Gewest 
Groningen. Tien jaar schaatsen in de winter, wielrennen (en hardlopen) in de zo-
mer. Schaatstrainingen in Inzel en Davos. Ik was thuis in het schaatserswereldje, 
had ook succes in het wielrennen, won meerdere “wilde koersen”. In 1975 werd ik 
in Assen (met maat 42) elfde van Nederland op de lange baan. Harm Kuipers, de 
latere wereldkampioen, won. 
Mijn beste tijden ooit:  500m  42.5  1500m  2.11.3  5 km  7.41.6  10 kilometer   
16.14.16 
 

Vanaf 1976 ging Anjo marathons schaatsen. Won B-marathons en zat al snel bij 
de A-rijders. “Toen ik veertig was, werd ik ploegleider. Met mijn Vicom schaats-
ploeg won ik door tactiek in 1986 zowel de Oldambtrit als de Noorderrondrit.” La-
ter begeleidde ik nog een Vast Banket damesploeg met Alida Pasveer, die Neder-
lands kampioen werd. Anjo behaalde  in 1986 ook een Elfstedentochtkruisje. 
Anjo schaatst nu niet meer, hij zwierde tot voor kort nog op Friese doorlopers 
(gemaakt bij Batavus Heerenveen) over de ijsbaan. Hij fietst gemiddeld nog hon-
derd km per week. Reed dit jaar voor een goed doel de Mont Ventoux. 
 

Naast vele hoogtepunten, een dieptepunt: Op 16 oktober 1999 stierf Willem Poel-
stra op het ijs door een hartstilstand. “Hij was een onder Ynco de Vries en mij in 
de Thyssen Liften ploeg schaatsend vierentwintigjarig talent. Onlangs begroeven 
we overigens nu Ynco, mijn schaatsmaat en vriend in hart en nieren.” 
 

“Plezier, aanleg en groot doorzettingsvermogen voor met name trainingsarbeid 
heb je in het schaatsen nodig”. 
Ja, Anjo’s passie is ijs. Ook softijs , maar dat is een ander verhaal. 
 

Math M. Willems 
 
 

 



 8

Verslag Informatiepunt 
 

Op donderdag 7 september hadden we voor de eerste keer na het zomerseizoen 
een bijeenkomst van het Informatiepunt in het Hervormd Centrum. Er waren 24 
personen aanwezig. Sieta Smit heette ons van harte welkom en in het bijzonder 
Trix Leegte en Rien Vis uit Stedum. Zij gingen ons met behulp van de beamer een 
verhaal vertellen over het verre land Kirgizië, een land gelegen in Centraal-Azië, 
vlakbij China. Verder had Sieta nog enkele mededelingen. Allereerst wilde zij, ook 
namens Hommo, een ieder bedanken voor het medeleven afgelopen zomer, in de 
vorm van kaartjes, telefoontjes enz. Beiden hebben een zorgelijke tijd gehad maar 
gelukkig gaat het weer de goede kant op. Verder kon men zich opgeven voor een 
reisje met de Vrouwenraad op 19 september en kon men zich opgeven voor een 
Seniorendag op 4 oktober in Waardevol Leven te Loppersum. Nadat we ons eer-
ste kopje koffie/thee hadden gedronken, kregen Trix en Rien het woord. 
 

Rien en Trix vertrokken in 2008 met een groep van 14 personen naar Kirgizië. Het 
land is vijf keer zo groot als Nederland en er wonen zeven miljoen mensen. Bish-
kek is de hoofdstad met meer dan een miljoen inwoners. Kirgizië was een deel-
staat van de Sovjet-Unie, maar sinds 1996 is het een zelfstandige staat met een 
parlementaire democratie en een president. De belangrijkste godsdienst is de is-
lam, maar in Bishkek, met zijn grote Russische minderheid, wonen ook veel chris-
tenen. Op het platteland zijn nog weinig mensen die iets anders dan Kirgizisch of 
Russisch spreken. Wel vind je in de steden steeds meer jongeren die ook wel En-
gels spreken. De munteenheid is de som. Voor één euro koop je 80 som. 
 

De natuur van het bergachtige Kirgizië is ongerept. Het behoort bij het Himalaya-
gebergte, met een hoogte van 7000 meter. Rien en Trix zijn tot 4000 meter hoog-
te geweest. De route trok door besneeuwde bergtoppen, zilverkleurige rivieren en 
groene berghellingen. De Kirgizische nomaden trekken met hun kuddes en hun 
yurts, de traditionele vilten tenten, de bergen in. Er zijn geen gas en kolen be-
schikbaar en er wordt paardenmest gedroogd, waar turf van gemaakt wordt. De 
slager slachtte ter plekke een geit; geitenvlees is het goedkoopste vlees. Daarna 
werd dit vlees gedroogd.  
Trix en Rien sliepen in tenten en in yurts of hadden een soort Bed & Breakfast ar-
rangement. Het vervoer was per paard, en wanneer er geen brug was, staken ze 
over met een touw. Er was een kok aanwezig in de groep en er werd gegeten in 
de natuur. Het eten werd gewassen in de rivier, waar ook de kleding in gewassen 
werd. Het menu was meestal kool, knoflook en uien. Een reis door Kirgizië is niet 
alleen een reis door het prachtige landschap, maar ook een kennismaking met 
een andere manier van leven. 
 

Na het verhaal van Trix en Rien gingen er nog kaarten rond voor de zieken en 
degenen die verhuisd zijn. Sieta bedankte Trix en Rien voor de mooie en interes-
sante lezing met een pakketje uit de wereldwinkel, waarna zij ons wel thuis wens-
te. De volgende bijeenkomst is op donderdag 12 oktober. 
 

Afie Nienhuis 
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 Bekendste hond van Stedum dood 
 

Op 23 mei 
2017 stierf 
één van de 
bekendste 
honden van 
Stedum. En 
als u het mij 
persoonlijk 
vraagt, dan 
zeg ik: De 
hond van 
Henk Kuin en 
zijn vrouw 
Sietske dat 
was de be-
kendste hond 
van Stedum. 
Maar liefst 
twee keer 
konden wij 
deze Berner 
Sennenhond 
op de voor-
kant van 'De 
Stedumer' 
zien prijken.  
 

In september 
2012 stond 
hij in zijn 
eentje op de 
voorkant met 
een kauw-
staafje in zijn 
bek. Op de 
voorkant van het oktobernummer van 2014 zagen wij hem met zijn bazen Sietske 
en Henk en de kat. 
 

Het kan raar gaan in het leven van mens en dier. Zo spring je nog over de hoog-
ste hindernissen en lacht alles je nog toe. En zo is het voorbij. Billy de bekendste 
hond van Stedum is er niet meer. 
 

Het was een beetje vreemd in die tijd voordat hij ernstig ziek was. Want altijd als 
ik langs het huis van het echtpaar Kuin fietste, blafte Billy. Dat deed hij slechts 
één keertje en heel vriendelijk. Vanuit het huis had hij mij dan herkend. Ook op 
straat zag hij meteen dat ik het was. Of beter gezegd, hij zag een bekend gezicht.  
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Billy kende een heleboel mensen. Maar waarom Billy nu in eens zo stil bleef, dat 
wist ik op dat moment nog niet. Was Billy ziek? 
 

Pas na de ziekte en de dood van hun hond maak ik een afspraak met Henk en 
Sietske. Dit om er een artikeltje over te schrijven voor dit blad. Henk die vracht-
wagenchauffeur is heeft nu vakantie. Op één van de laatste dagen van augustus 
zitten wij aan tafel aan de Weemweg. 
Wanneer ik vertel van dat blaffen zegt Sietske dat dat klopt. "Billy was een echte 
allemansvriend. Hij blafte als er iemand voorbij kwam. Maar wij hoorden aan zijn 
stem of dat een bekende was." Henk zegt het heel treffend: "Hij blafte bij beken-
den met een soort vriendelijke jank in zijn stem." 
 

De narigheid begon allemaal even voor mijn verjaardag vertelt Sietske: "Op 13 
maart zijn we met Billy naar de dierenarts geweest. Billy had een ontstoken oog. 
Dat oog was toen nog niet dik. Hij kreeg er oogdruppels voor. Hierna is als het 
ware het oog naar achteren gevallen... Een week later kwam er troep uit zijn 
ogen. Het zieke oog werd dikker en raakte verkleurd." Weer bij de dierenarts aan-
gekomen bleek dat zijn oogdruk veel te hoog was. Twee weken later, toen Sietske 
hem over de kop aaide, gierde deze reus van een hond van de pijn.  
Weer gingen ze met Billy naar de dierenarts. Hij besloot het oog te verwijderen. 
Ook hierna volgde een tweede operatie en werden bloedstolsels weggehaald. 
Maar dat het nog allemaal erger zou worden had niemand verwacht. En toch kon 
je al zien dat Billy niet goed in orde was. Zo trof ondergetekende de hond Billy een 
tweetal keer doodmoe aan met die dichtgenaaide plek waar het oog in gezeten 
had. Sietske liep met hem te wandelen, eerst op de Borgweg en later bij de Borg-
gracht. Billy moest even liggen in het gras, doodmoe was hij. Het was een triest 
gezicht hoe zo'n reus geveld werd door ziekte en afname van krachten. Sietske: 
"Hij stortte in elkaar bij het wandelen. Bij de dierenarts werden foto's gemaakt. En 
het bleek dat zijn milt was vergroot. En er zat ook een vlek op zijn hart. Zijn longen 
waren verkleind. Zijn ruggenwervels groeiden aan elkaar vast. Er zat geen kraak-
been meer tussen." Woorden schieten te kort bij een dergelijke reeks van serieu-
ze klachten en kwalen. Onbegrijpelijk is het, dat zo'n mooie gezonde hond ineens 
geveld wordt door zoveel pijnlijke dingen. 
Billy zou op 6 augustus 9 jaar zijn geworden.  
Sietske: "Op mijn vaders verjaardag is hij overleden. De meeste honden van dit 
ras worden zo ongeveer acht jaar oud." 
 

Er is een meest gestelde vraag na de dood van een hond. Men vraagt dan wan-
neer er een nieuwe hond gaat komen. Ik stel deze vraag liever niet, maar ik vraag 
wel of deze vraag al gesteld is. Dat klopt! Zelf vind ik het geen leuke vraag. Maar 
een nieuwe hond zit er op dit moment echt niet in. Sietske heeft net een nieuwe 
en volledige baan. Ze verzorgt de paarden, pony's, ezels en katten bij haar baas. 
Ook past zij daar wel eens op de kinderen. Het betreft hier een praktijk voor paar-
dencoaching waar gebruik gemaakt wordt van de kracht van het paard bij het 
coachen van mensen. Sietske: "Een paard is een kuddedier. Ze kunnen zelfs in 
die kudde in sommige gevallen elkaar beter maken bij ziekte. Een paard heeft 
gauw de dingen door. En de paarden bij mijn baas zijn zeer duidelijk. Zij signale-
ren allerlei zaken bij de mensen die hier hulp krijgen." Je merkt dat ze heel blij is 
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met haar baan. Soms komen de katten haar al tegemoet als ze op haar werk ver-
schijnt, vertelt ze. 
Billy is gecremeerd. Henk: "Wij hebben bijna twee kilo as teruggekregen." Henk 
haalt de strooikoker even op en zet die op tafel. De kartonnen strooikoker, of as-
bus, is rondom aan de buitenkant voorzien van een afbeelding. Je ziet een groen 
bos met een kleurrijk lavendelveld. Wanneer Henk het deksel eraf haalt zie je dat 
de bus ook daaronder nog afgesloten is met een extra kartonnen dekseltje dat je 
verwijderen kunt. Behalve dat het op die buitenkant een mooie afbeelding is, is 
het ook een troostende afbeelding. Het symboliseert ook het ideale landschap 
voor dier en mens. En je kunt je voorstellen dat elk levend wezen in dit landschap 
gelukkig is. 
 

Eldert Ameling   
 

 

Themabijeenkomst ‘Vervoer in de provincie Groningen’ 
 

“Kan mijn kind straks nog naar school? Kan mijn moeder nog naar de bingo van 
de dagbesteding? Met wie zit ik straks in de belbus?” 
 

Zomaar wat vragen die mensen kunnen hebben nu eind 2017 de langjarige con-
tracten van het zogenaamde doelgroepenvervoer aflopen. Daarom organiseert 
Zorgbelang Groningen een Academiebijeenkomst over wat er volgend jaar veran-
dert in dit doelgroepenvervoer. Hoe gaan bijvoorbeeld de regiotaxi’s en belbuslij-
nen (kleinschalig openbaar vervoer) samenwerken? Deelnemers krijgen informa-
tie over de functie van een Hub: de schakel en het knooppunt tussen het open-
baar vervoer en doelgroepenvervoer. Er is ook aandacht voor een app die ge-
bruikt kan worden als ondersteuning bij het vervoer. Op scholen en in gemeenten 
wordt hiermee al geëxperimenteerd: wat zijn de resultaten en hoe werkt het pre-
cies? En mensen maken kennis met OV-Ambassadeurs.  
 

Kortom, een informatieve middag, zodat de deelnemers straks beter voorbereid 
zijn op veranderingen en niet voor verrassingen komen te staan. 
 

De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die gebruik maken van doelgroepenver-
voer of hun verzorgers, begeleiders. Ook mensen die beroepshalve of als vrijwilli-
ger te maken hebben met openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en/of publiek 
vervoer zijn van harte uitgenodigd. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, 
maar aanmelden is wel verplicht! 
 

Dinsdag 26 september om 14.00-17.00 uur (inloop 13.45 uur) in 12 Hoven, zaal 
De Roemte, Meeden 1, 9951 HZ Winsum. Deelnemers: maximaal 25 (vol is vol!). 
Aanmelden via: academie@zorgbelang-groningen.nl. Vermeld hierbij: de naam 
van de bijeenkomst (Vervoer); naam, mailadres én telefoonnummer; de organisa-
tie waarvoor men actief is; evt. overige opmerkingen.  
 
Susanna Lemstra
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Opbrengst KWF collecte 
De KWF collecte 2017 Stedum heeft € 599,88 opgebracht. 
Namens bestuur KWF allen bedankt . 
 

Jan Woltjer 
 

 

Open kring  
 

Misschien ligt er nog wel ergens een Bijbel bij jullie in huis. Wel benieuwd naar 
wat erin staat maar er nog nooit toe gekomen er in te lezen? Dan is nu je kans, 
tijdens de Open kringavonden willen we dit seizoen simpelweg de Bijbel lezen. Op 
elk van de 6 avonden lezen we een ander gedeelte. De Bijbel is een gevarieerd 
boek en dat zullen we zien. De avonden staan op zichzelf, dus ook als je niet alle 
avonden kunt, en ook al is het misschien maar voor een keer, je bent van harte 
welkom om mee te doen. Voorkennis is niet vereist en ook al heb je zelf geen Bij-
bel, maar ben je wel benieuwd naar wat erin staat. Kom gerust en doe mee! 
 

De avonden zijn op donderdag en beginnen om 20:00 in de Pastorie (aanbellen 
bij de zijdeur aan de kant van de kerk). 
2017: 28 september, 19 oktober en 30 november 
2018: 11 januari, 22 februari en 22 maart 
Van harte welkom. 
 

Ds. Wouter van Wingerden 
 

Oud papierinzameling De Klaver 
 

De container staat er op 29 september t/m 01 oktober op het erf van de familie 
Bijen, Hoofdstraat 47, van 17 t/m 19 november. 
 
 
 

sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor  

 

Stemer WielrenTocht - Doe ook mee! 
 

Op de laatste zondag in september (de 24e) wordt, zoals bekend bij de liefheb-
bers, de Stemer WielrenTocht georganiseerd. In 2017 staat al weer de 9e editie 
van deze enige Hoogelandster Klassieker met start en finish in Stedum op het 
programma. Vorig jaar haalden een kleine 30 (oud)Stemers en introducés hun ra-
cefiets uit de schuur en deden mee aan deze ultieme uitdaging. Het vertrek is om 
13.00 uur vanaf het Haventerrein in Stedum. 
 

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) bij de Vlasschuur en bestaat de mogelijkheid om de fiets aan de kant 
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Foto archief 2015: de 7e Stemer WielrenTocht 
 

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, met voorfietsers, gefietst.  
 

Het 2e rondje is gesplitst. 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 de wielrenners die toch graag een 2e rondje fietsen, maar dit lie-
ver 'iets' rustiger doen, is het ook mogelijk om een 2e rondje te maken van onge-
veer 35/40 km. Hier zal op de Weersterweg (tot aan bordje Stedum) 'gesprint' 
worden om de sportieve eer.  
 

De middag en het officiële fietsseizoen zal vanaf ongeveer 17.00 uur worden af-
gesloten met (sport)drank en een hapje bij de Vlasschuur. 
 

Net als in het voorafgaande jaar is het mogelijk om per Stedumer één introducé 
mee te nemen. 
Meer informatie en opgave: a.koenes@hetnet.nl; 06 - 30 02 14 07 
 

(als Stemer mag je 1 introducé meenemen - graag naam bij opgave ook noemen). 
Na opgave ontvangen de deelnemers meer detailinformatie over de 9e Stemer 
WielrenTocht. 
 

Arend Koenes 
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De Steemer Agenda 

 

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

 
 
 
 
 
28 september  Open kring; bijbel lezen 
 
29 september  Laatste dag Expositie op Ewsum 
 
4 oktober   Seniorendag in Loppersum in zaal Waardevol Leven, Badweg 20 
   in Loppersum van 14.00 - 18.30 uur 
 

12 oktober   Informatiepunt in het Hervormd Centrum van 14.00-16.00 uur. 
                    Onderwerp: Joop van Dijk te Groningen vertelt over zijn werk als 
   brandweerman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 oktober. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 18 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: Martien Spits-Straatman en Jan Pitt 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 
 


