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10e Stemer omloop 
 

De 10e Stemeromloop georganiseerd door de IJsvereniging en Dorpsbelangen 
gaat van start op zaterdagmiddag 14 mei. De jeugd loop voor de basisscholen 
begint om 16.00 uur en de start van wedstrijdlopers en recreanten is om 17.00 
uur. Het parcours is weer de route van het vorig jaar, namelijk twee ronden van 5 
kilometer om en door Stedum. 
De inschrijven van jeugdlopers (deze is gratis), wedstrijdlopers (€ 6.50) en recre-
anten (€ 5,00) start om 15.30 en vindt plaats in de sporthal aan de Bedumerweg, 
waar men zich ook kan omkleden en na afloop douchen. 
 

Voor de wedstrijdlopers en recreanten, die ook dit jaar weer voorzien zijn van 
chiptiming, zullen er 2 rondes zijn van 5 kilometer. De start (en finish) zal ook dit 
jaar weer plaats vinden op het haventerrein, waar ook de prijsuitreiking en diverse 
activiteiten zullen plaatsvinden, tevens is er gelegenheid om de inwendige mens 
te versterken (onder andere een poffertjeskraam). Er zal een draaimolen voor de 
kleinsten aanwezig zijn.  
 

Dit jaar zal de startschot gelost worden een prominent persoon. Wie? Dat is nog 
een vraagteken. Het parcours gaat weer door het dorp met als hoogtepunt de terp 
van Stedum, langs nieuwbouw, kleipad, Stemerbos en langs de Stemermaar naar 
start en finish. De schooljeugd start om 16.00 uur – met leeftijdscategorieën van 4 
tot 6 jaar (die een parcours lopen van 400 meter), 7 tot 9 jaar en 10 tot 12 jaar (die 
een ronde lopen van 800 meter). Het meedoen aan de Jeugdloop is gratis. Voor 
de jeugd zijn er medailles en bekers voor de eerst aankomende in hun catagorie, 
en voor alle lopers een herinnering aan de 1e lustrum van de Stemer omloop.  
 

Hierbij worden, namens de organisatie, alle lopers  uitgenodigd om  deze 10e 
Stemeromloop weer tot een succes te maken. Wie met de auto naar Stedum komt 
zal zoveel mogelijk begeleid worden door verkeersregelaars om te parkeren op de 
aangewezen plekken. Op deze manier hopen we de verkeersdrukte in het dorp in 
goede banen te leiden. Het dorp zelf is afgesloten voor verkeer van 16.45  tot 
18.15 uur. Tot zaterdag 14 mei namens de organisatie van de Stemeromloop. 
Meer informatie bij P. Slager (0596) 55 19 72 slagerp@hetnet.nl.  
 
P. Slager 
 
 

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 staan dit keer Herbert Boon en Zwaantje Wieling. (foto: Janna Bathoorn). Zij zijn in 
1981 in Stedum komen wonen. Al bijna vanaf de eerste dag deden ze enthousiast mee aan di-
verse dorpsactiviteiten. Eldert Ameling praat met hen hierover. 
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De Heemen 
 

We schreven in oktober in de Stedumer over onze plannen en sinds die tijd is er 
veel gebeurt. De dierenweide heeft vorm gekregen en het dierenverblijf van Wie-
merheerd heeft een nieuwe plek gekregen. Vier kippen, een haan en een 
“(p)oelepetotter” zijn meeverhuisd.  
De plannen voor de zorg worden steeds concreter en we gaan binnenkort starten 
met de verbouw van het huis op nummer 43. 
 

De koeien staan te trappelen en mogen vanmiddag voor het eerst naar buiten. 
Eerst zullen we nog een kievitsnest moeten beschermen, want het nest is vast 
niet bestand tegen die enthousiaste eerste vreugde sprongen van de koeien. De 
vrijwilligers voor de weidevogelbescherming zijn erg druk en hebben momenteel 
al weer 22 kievitsnesten gevonden, die bij het bewerken van het land en het wei-
den van de koeien beschermd worden. We verwachten deze week het eerste nes-
ten van grutto en tureluur. Een ieder die het fietspad naar Peertil  fietst of wandelt 
kan de roep van de grutto’s en andere weidevogels horen, die achter tegen het 
Westerwijdwerdermaar in grote getale aanwezig zijn. 
Hieronder verslag van de dorpsmoestuin en een oproep voor de kinderen van 
Stedum om de sleufsilo muur te beschilderen 
 

Pieter Berend Slager en Margreet Wiersema 

 
 

Enthousiaste aanpak Moestuin de Heemen  
 

Bij boerderij de Heemen aan de Bedumerweg hebben Margreet en Pieter-Berend 
ruimte gemaakt voor een dorpsmoestuin. Bardo Heeling maakte een prachtig 
ontwerp voor de aanleg van de tuin, met een slingerpad, ontmoetingsplaats, 
boomgaard, kruidentuin, en grote moestuinbedden. Ook is er plaats voor kinder-
moestuintjes en er komt een bloemenheuvel. Met behulp van de tekening van 
Bardo is een groep van een stuk of tien dorpelingen begonnen met graven en in-
richten van het stuk land. Ook kinderen hielpen volop mee; de sfeer rondom de 
prachtig gelegen tuin is steeds uitstekend. Al snel werden de paden zichtbaar, 
daarna volgde vlot het slingerpad, bedekt met houtsnippers. Inmiddels is er van 
alles ingezaaid; er is een veldje met uien en worteltjes, er staan behoorlijk wat 
aardbeienplanten, spinazie en wortels kunnen de komende weken gaan ontkie-
men. Ook staan er twee boompjes en zijn er verschillende kinderen die een eigen 
bed hebben ingezaaid. 
 

De komende tijd zal er verder ingezaaid worden, moet er water op de tuin komen, 
en werken we verder aan het mooi maken en vormgeven van de plek. De moes-
tuingroep kan nog meer enthousiaste mensen gebruiken, dus als u/ je graag een 
steentje wilt bijdragen, dan horen we het graag. Margreet Wiersema of Owen Ke-
ijser kunnen daarvoor benaderd worden. 
 
 

 

Agmar van Rijn 
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Herbert Boon en Zwaantje Wieling 
 

"Kom binnen," zegt Herbert Boon vrien-
delijk. Ik loop achter hem aan de huis-
kamer in. Ik ben hier om een afspraak te 
maken, na een paar korte en wezenlijke 
gesprekjes die ik met hem in het dorp 
had.  
De huiskamer is groot en nodigt als het 
ware uit om plaats te nemen in één van 
de comfortabele leunstoelen. Aan de 
muren hangen fijne schilderijen en kleu-
rige, ingelijste affiches. Door de ramen 
kijk je uit op hun tuin. Deze is piekfijn 
onderhouden en lijkt haast één geheel te 
vormen met de huiskamer. Komt dit 
misschien door de indeling van de tuin 
en de sfeer die ervan uitgaat? 
Wij spreken af, dat ik op een middag 
langskom. En om ook met Zwaantje te 
kunnen spreken, kom ik later nog een 

keertje op een avond langs.   
Herbert Boon (1955) en zijn vrouw Zwaantje Wieling (1956) zijn in 1981 in ons 
dorp komen wonen aan de Hilmaarweg 1B. 
"Wij waren toen twintigers," vertelt Zwaantje, "en gingen de eerste jaren ook naar 
de disco in het 'Hervormd Centrum'. Dat vonden wij prachtig." 
"Ik had eerder in Stedum, in 1977, stage gelopen bij Dick Hovius op de Openbare 
Lagere School aan het Klokkenpad," vertelt Herbert, "Ik was toen PABO-student. 
De visie van Dick op het onderwijs, dat vond ik heel bijzonder. Het was baanbre-
kend wat hij deed." 
 

De beslissing om juist in Stedum te komen wonen, was de optelsom van enkele 
pluspunten. "Wij hadden een kinderwens," vertelt Herbert, "en hier was een goede 
basisschool. Een echte topschool in onze ogen." 
"Wij wilden ook heel graag in een Zweedse woning wonen," vertelt Zwaantje, "die 
hadden wij gezien in Zweden. Dat vonden wij toen meteen prachtige huizen. Mili-
euvriendelijk, energiezuinig en warme materialen. Hele droge huizen." Toen zij 
hoorden dat deze woningen ook in de Stedum werden gebouwd, was dat even-
zeer een reden om hier te komen wonen. "En, wat natuurlijk heel belangrijk is, is 
de bereikbaarheid," vervolgt Zwaantje, "Herbert en ik werken beiden in Gronin-
gen. Met de trein is dat een kippeneindje. Dat heeft toen tevens meegespeeld in 
onze beslissing." 
 

Nog maar net in Stedum, werd Herbert door Dick Hovius benaderd. "Ik was de 
verhuisdozen nog aan het uitpakken. En toen vroeg Dick Hovius mij, of ik leiding 
wilde geven aan de Speelweek die in dat jaar gehouden werd. Dat was nog op de 
oude ijsbaan." 
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In datzelfde jaar deden Herbert en Zwaantje mee met het stratenvolleybal-
toernooi in ons dorp. Er was hier echt van alles te doen in die tijd. Zo hielp Herbert 
mee met het organiseren van een diavoorstelling van Reind Huisman, met als on-
derwerp de strenge winter van 1978/1979. Een winter die in die tijd nog maar kort 
achter ons lag. Een winter met op sommige plekken sneeuwduinen tot aan de 
dakgoten. Zoals bijvoorbeeld hier in Stedum op de Lellensterweg. 
"Als je naar een dorp gaat, dan moet je daar een binding mee aangaan," zegt 
Herbert, "daar zijn wij altijd van uitgegaan." 
 

Bijzonder goede herinneringen hebben zij aan de eerste feestweken. "Dat vonden 
wij prachtig. Wij hebben wat afgefeest," zegt Zwaantje lachend. Iets heel anders 
was 'De Culturele Raad' waar Zwaantje zich later voor inzette, samen met Rob de 
Bruin en George Tokaya. "'De Culturele Raad' voorzag in de eerste jaren dat wij 
begonnen in een behoefte," vertelt Zwaantje, "die oprichting heeft bij andere men-
sen wel wat in gang gezet." De raad is niet meer actief maar ondersteunt nog wel 
projecten zoals nu het 'fotoproject Stedum 2010'.  
 

Zwaantje werkt bij de Rijksuniversiteit Groningen, bij de USVA. Dat is een cultu-
reel centrum voor de studenten in Groningen. Zij is daar cursuscoördinator en 
deels secretaresse. Zij werkt vier hele dagen per week en zit op kantoor aan de 
Munnekeholm. "Het leuke is dat je met enthousiaste jonge mensen werkt, die zeer 
gemotiveerd zijn. Er is altijd reuring, want er is altijd wat te doen." 
Herbert begon na zijn PABO-opleiding als leerkracht aan de 'Casimierschool'. La-
ter kreeg deze school de naam van 'Erasmusschool'. Het is een school voor 
voortgezet speciaal onderwijs en voor kinderen met gedragsproblemen. Daarna 
werd Herbert op dezelfde school locatieleider en stagecoördinator. Inmiddels is hij 
alweer zes jaar werkzaam in het project 'Herstart'. Dit is een project voor thuiszit-
tende leerplichtige leerlingen. Deze leerlingen worden weer teruggeleid in het on-
derwijs. Een scala van omstandigheden kan leiden tot een situatie waarin een 
leerling niet meer naar school gaat.  
 

Herbert is ook een actieve sporter en een liefhebber van sport. Als wij het over dit 
onderwerp hebben, vertelt hij over de tijd dat hij basketballes gaf aan een groep 
jongeren in Stedum. Dat vond plaats in het gymnastiekgebouw in Stedum. De 
deelnemende jongeren, uit die tijd, realiseerden destijds zelf de aanleg van een 
basketbalveldje. Dat lag naast de voormalige crossbaan aan het Klokkenpad. 
Herbert is altijd een basketballiefhebber geweest en heeft heel wat jaartjes deze 
sport beoefend. "Ik speelde in Groningen bij 'Martini Stars' en later speelde ik in 
Bedum." Daarna maakte hij een overstap naar tennissen. Heel gewoon omdat hij 
dat een fantastische sport vindt. Herbert Boon: "Dat was nog een hele omme-
zwaai. Met de basketbalclub gingen wij eens een keertje voor de aardigheid ten-
nissen. Ik vond tennissen meteen een geweldige sport." In het begin tenniste Her-
bert bij 'De Weer', de tennisbaan aan de Delleweg. Toen echter in Stedum de 
tennisvereniging 'De Bosbaan' werd opgericht, is hij daar lid van geworden. "Ik 
ben er een tijdje tussenuit geweest, maar volgende week beginnen de lessen 
weer." 
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Het echtpaar heeft twee grote zonen. Zoon Eric (1985) woont met plezier in Ste-
dum. Zoon Maarten (1988) gaat in mei van dit jaar in Ten Boer wonen.  
Herbert volgt ook de ontwikkelingen die er zijn. Stedum, en de toekomst van Ste-
dum, zijn onderwerpen waar hij over nadenkt. "Wij hebben als dorp zoveel te bie-
den. Wij moeten uitgaan van de kracht van Stedum. Wat kunnen wij de buiten-
staanders bieden? Laten wij er met zijn allen wat van maken!" Tevens zou hij 
graag zien dat de mensen minder klagen, om wat er allemaal verloren is gegaan. 
"Laten zij met concrete plannen komen." Verder vindt Herbert Boon het logisch 
dat er in het dorp een dorpshuis komt. 
 

Naast zijn werk en sport heeft Herbert een aantal mooie hobby's. Hij is al jaren lid 
van de Motorclub Stedum-Westeremden en omstreken. Verder fotografeert Her-
bert. Hij is daar mee begonnen gedurende de eerste KunstSpoor in 1999. "Ik vond 
het leuk om dat allemaal vast te leggen. Hiervoor was ik meer een videoman." Die 
video gebruikte hij voor zijn werk. 
 

Buitengewoon veel plezier heeft Herbert aan het beluisteren van muziek. In de 
huiskamer is daar alle gelegenheid voor. De muziek klink daar zo levensecht dat 
je je bijna aanwezig waant tijdens een concert. 
"Aan de voorkant van ons huis is de drukte en daar heb je beweging," zegt 
Zwaantje, "maar achter, in de huiskamer, vinden wij onze rust." 
 

Eldert Ameling 
 

 

Windmolens 
 

Ongeveer 20 belangstellenden waren op vrijdagavond 1 april naar het Swaithoes 
gekomen. Om geïnformeerd te worden over de plaatsing van windmolens op het 
dak. Sommigen kwamen met een windmolentje in de hand, anderen met een 
mooie vaas met daarin een windmolen met de tekst dat Karel een klap van de 
molen heeft gehad. Ook had een anoniempje een dag eerder een mooi ingepakte 
doos gebracht met daarin allemaal papieren windmolens. Om uit te delen aan be-
langstellenden. Want iedereen wist allang dat het om een 1 april grap ging!  
 

Toch waren er vorige week een aantal mensen aardig “over de rooie” na het lezen 
van de “windmolenplannen”. Helaas werden ze bijgepraat door mensen die het 
door hadden. Ook de reacties op het stuk van het actiecomité “Tegenwind” op 
Stedum.com lieten al niets aan de verbeelding over. Verder heb ik een aantal 
steunbetuigingen gehad en een brief van de heer “Hogenwind” die met een erg 
alternatief plan kwam voor energieopwekking. Ook werd mij via de mail professio-
neel duidelijk gemaakt dat ik een planschadeclaim kon verwachten.  
Al met al toch heeft het plan toch nog het nodige stof doen opwaaien. De voorpret 
was groot en vrijdagavond was het ook heel gezellig. Na de presentatie van de 
plannen en een toelichting van de leverancier van de windmolens (Anjo Hofman), 
werd het doek gelicht en werd officieel duidelijk dat het om een 1 aprilgrap ging!  
Alle mensen die meegewerkt hebben: heel hartelijk bedankt! 
(kijk voor foto’s op stedum.com onder tabblad: foto’s/2011/1april) 
 

Karel Zuiderveld 
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Nieuwe bewoners 
 

In deze rubriek wor-
den nieuwe bewo-
ners aan het dorp 
voorgesteld. Deze 
keer  Ben en Inge  
Zwolsman. Zij wonen 
aan Borgweg 23. 
 

Sinds wanneer  
wonen jullie  in 
Stedum? 
Sinds 21 oktober 
2010. 
 

Waar zijn jullie  
geboren? 
Ben in Den Haag en 
Inge in Veenendaal. 
 

 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Ben is projectleider in een drukkerij en Inge werkt bij een thuiszorginstelling. 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid?   
Hij houdt van computeren, computers en films kijken en zij houdt van naaien en 
quilten. 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Thuis. 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland?  
Een laptop en lapjes om mee te knutselen. 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen?  
Vanwege onze dochter Thirsa, die slechthorend is. 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe?  
Niet van toepassing. 
 

Wat zouden jullie doen als jullie de Postcodeloterij Straatprijs winnen?   
Op een boerderij wonen. 
 

Wat is jullie antwoord op de  vraag van de vorige nieuwe bewoner:  Willen 
jullie hier de rest van jullie leven in Stedum blijven wonen of willen jullie 
over een paar jaar weer terug naar jullie oude dorp? 
Wij  willen in de provincie Groningen blijven wonen. 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen? 
Wat zijn de grootste verschillen tussen de vorige woonplaats en de huidige woon-
plaats? 
 

Afie Nienhuis   
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 Uit de raad 
 

Deze keer is er wel weer wat te schrijven, een raadsvergadering die werd opge-
fleurd door ballonnen van de kleine scholen in onze gemeente en een commissie-
vergadering. Over die vergadering stond complimenteus in de krant dat de 
raadsleden wel tot discussie in staat waren. Het ging over openbaar vervoer en 
over de nieuwbouwmogelijkheden in de verschillende dorpen. Als waarnemend 
voorzitter van de commissievergadering hoefde ik me niet te vervelen en het pu-
bliek was ook geboeid. Maar nu eerst de raadsvergadering, die vooral bleek te 
gaan over iets dat niet op de agenda stond. De zaal zat vol met bewoners van 
dorpen met kleine scholen die ter verhoging van de feestvreugde ballonnen had-
den meegenomen.  
 
De kleine scholen organiseren zichzelf. Dat bleek op de raadsvergadering. Hoe-
wel het integraal huisvestingsplan pas in mei op de agenda staat, zat de zaal nu 
al vol met protesterende ouders. De scholen mogen niet dicht en ouders nemen 
alvast een voorschot op dat mogelijke besluit. Westeremden is een goed voor-
beeld. Kijk maar eens naar alle paarse posters in en rond het dorp. Als je mensen 
iets ontneemt, moet je een goed verhaal hebben. Als deze huisvesting te duur is 
(betaald door de gemeente) en de wijze van organiseren van zo’n aparte school 
ook (schoolbestuur Marenland), dan komt er een verhaal waarin wordt gemoti-
veerd dat de school uiteindelijk dicht moet. Het gaat nu om een denkrichting, is 
ons gezegd, maar Westeremden laat het er niet op aankomen en heeft al laten 
weten dat ze de argumenten van kwaliteit en geld niet geloven. 
Loppersum, Middelstum en zelfs Stedum vormen zoals het nu lijkt geen probleem. 
Daar kunnen scholen blijven. Zelfstandig of in de vorm van samenwerking tussen 
christelijk en openbaar onderwijs. Dat zou de oplossing voor Stedum zijn. Maar 
dan zijn er nog een aantal kleine scholen over die met opheffing worden bedreigd. 
Elk dorp wil natuurlijk wel zo’n levend iets voor hun dorp behouden. Zo is men ook 
bezig met een schoolontwikkeling in Zeerijp, in de hoop de kwaliteit op peil te 
houden en de toekomstbestendigheid van de dorpsschool aan te tonen.   
 

Wat willen ouders? 
Een onderzoek onder ouders kan echter meer helderheid bieden dan er nu is. 
Wat doen ouders als ze de school te klein vinden? Wanneer vinden ouders de 
school te klein? Gaan de Zandsters naar Spijk of naar Uithuizen? Wat je ook in 
Loppersum als schoolvoorziening biedt, ouders hoeven daar niet voor te kiezen. 
Dus moet je heel goed weten wat ouders willen. Westeremden bepleitte het be-
lang van het samen opgroeien van kinderen. Als kinderen naar verschillende 
scholen gaan, spelen ze ook niet met elkaar. Dat zijn dingen waar de politiek op in 
kan spelen, door bijvoorbeeld vervoer te organiseren als de school te klein wordt.  
 

Lek geprikt 
Op dit moment zitten de scholen nog boven de wettelijke opheffingsnorm van 23 
leerlingen. En dat zou volgens de landelijke politiek nog kleiner kunnen. Nu blijkt 
echter dat in het huisvestingsplan de gemeentelijke opheffingsnorm wordt be-
doeld, bepaald op 37 leerlingen. En daar zit Westeremden onder. Een deel van de 
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raad begreep de gang van zaken niet meer en zei niet bereid te zijn mee te wer-
ken aan de bespreking van het Integraal huisvestingsplan. Men vond het een 
slecht rapport en ook niet goed met de ouders besproken. Daarvoor applaudis-
seerden de aanwezige ouders (en leerkrachten, overigens). Vervolgens werden 
alle meegenomen ballonnen met veel kabaal lek geprikt en verliet men de zaal. 
Een ongebruikelijke vertoning. Ouders willen betrokken zijn, dat kun je ervan le-
ren. Naar elkaar verwijzen als bestuur en gemeente geloven ze niet en 10 minu-
ten gesprekjes doen ouders wel op school, maar niet met de wethouder. Inmid-
dels heeft de wethouder toegezegd de bespreking van het plan aan te passen en 
het niet over opheffing van scholen te hebben. Nog even afwachten of de 
raadsleden dat voldoende vinden. Zo gebeurt er ineens van alles, zelfs als een 
onderwerp niet eens op de agenda staat. 
 

Lies Oldenhof 
 

 

Wandelvierdaagse 16 t/m 19 mei 2011 
 

Wie zin heeft om te wandelen in en rondom Stedum, 5 of 10 km, kan dit jaar weer 
meedoen aan de wandel-4-daagse van 16 t/m 19 mei. Start en inschrijving is op 
maandag 16 mei vanaf 18:00 uur in het café. Deelname kost € 4,00 voor een me-
daille en € 1,00 voor een avond, ook voor begeleiders! Als je een dagspeld wilt, 
kost dat 1,50. Voorinschrijving verloopt zoveel verloopt mogelijk via de beide 
scholen. Voor de Crangeborg is Corry Verduijn  de contactpersoon. 
 

We willen graag even aandacht voor de manier waarop wij denken dat het voor 
iedereen leuk blijft. Wij voelen ons als Activiteitencommissie van Dorpsbelangen 
verantwoordelijk voor een goede gang van zaken en werken daartoe samen met 
veel vrijwilligers en met de beide scholen. De wandelvierdaagse is een leuk en 
gezellig evenement voor zo’n 180 personen en dat willen we graag zo houden. 
Daarvoor zijn de volgende regels vanzelfsprekend: 

- Als er geen stoep is, blijf dan aan de linkerkant van de weg en let goed de  
andere weggebruikers. 

- Blijf op paden en wegen 
- Hinder elkaar niet 
- Laat planten staan waar ze staan 
- Houdt afval bij je, bij de limonadestop kun je het kwijt, onderweg niet. 
Als je je niet aan deze afspraken houdt, kunnen we besluiten dat je één of meer 
avonden van deelname uitgesloten wordt. We gaan ervan uit dat dat niet nodig is. 
Veel wandelplezier gewenst, en anders graag tot ziens bij de feestelijke intocht op 
19 mei, met muzikale begeleiding van Jehova Nissi. Nadat Jehova Nissi heeft ge-
speeld, stellen we ons met elkaar op om in optocht naar café ’t Oude Raedthuys 
te lopen, waar de medaille-uitreiking plaats zal vinden. Jehova Nissi loopt overi-
gens niet mee, dus wel even opletten wanneer de optocht vertrekt.  
Natuurlijk bij voorbaat dank aan alle helpers, waaronder Rode Kruis, koffieschen-
kers, inschrijvers en verkeersregelaars. 
 

Georg Dekkinga, Karen Hemmen, Lies Oldenhof en Martin Zijlema 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
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Crazy Race 28 mei 2011 
 

Nog zo’n zes weken te gaan tot het motorgeronk weer klinkt tijdens de jaarlijkse 
autocross ‘Crazy Race’. Op zaterdag 28 mei kunt u weer genieten van dit spekta-
kel, 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. Auto’s ko-
men zoveel mogelijk binnen via de Lopsterweg. De baan in Stedum is geliefd bij 
coureurs en publiek, vanwege de mooie bochten en het goede zicht op de baan. 
We zijn genoodzaakt de toegangsprijzen iets te verhogen, maar daarvoor krijgt u 
veel spektakel terug. De races duren tot laat in de middag. 
 

Toegangsprijzen: € 10,00 voor volwassenen en € 5,00 voor kinderen tot 16 jaar. 
 

Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 

 

Zomeractiviteit in de haven 
 

De organisatie van de GPS-tochten is bezig met voorbereidingen om in de zomer 
een activiteit in en rondom de haven te organiseren. Als datum hiervoor is voorlo-
pig zaterdag 9 juli gepland. Noteer die datum alvast in je agenda en thuis op de 
kalender! De eerste ideeën over een invulling zijn er al, maar dat geven we nog 
even niet prijs! Ook bij deze activiteit zullen er zowel voor deelnemers als toe-
schouwers de nodige cateringvariaties aanwezig zijn. Het ligt in de bedoeling om 
aan het eind van de middag te beginnen (zo rond 16.00 uur) en de activiteiten du-
ren tot ongeveer 21.00 uur. Thuis eten hoeft dus niet!  
 

Mensen die zin hebben om als vrijwilliger mee te helpen, dit zal met name voor de 
catering nodig zijn, kunnen zich aanmelden bij Fokko Smit (fokko.dinie@hetnet.nl) 
of Jan Krottje (j.krottje@hetnet.nl). 
 

 

Speelweek 2011 
 

Noteer alvast in je agenda: speelweek 2011 vindt plaats van maandag 29 augus-
tus t/m donderdag 1 september! De voorbereidingen zijn inmiddels opgestart en 
de locatie staat vast. De nieuwe bewoners van “locatie Weesepoel” en hun toe-
komstige buren hebben er in toegestemd dat we de speelweek op hun terrein 
kunnen houden! We zijn blij dat we nog één keer de speelweek op deze mooie 
locatie mogen organiseren. We houden jullie via De Stedumer en/of stedum.com 
op de hoogte! Heb je vragen of suggesties voor de invulling, laat het ons weten. 
ineke@wvztransport.nl 
 

Johan Brokken, Corry Verduijn, Ineke van Zanten 
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Verslag Steunstee 
 

Op donderdag 7 april hadden we weer Steunstee in het Hervormd Centrum. Er 
waren 25 personen aanwezig. Lisette Stuut heette ons hartelijk welkom en in het 
bijzonder Heleen Holwerda. Zij werkt bij Welnis/Lentis afdeling Welnis preventie. 
Voorheen Geestelijke Gezondheidszorg. 
We begonnen met een kopje koffie/thee, waarna Heleen ons vertelde over “Suc-
cesvol (gelukkig) ouder worden”: Hoe doe ik dat? Ze begon met 10 tips om zelf 
gelukkig ouder  worden. 
 

1) Hoe stel ik doelen? Bijvoorbeeld na pensioen: vrijwilligerswerk, oppas op klein-
kinderen, bezoekwerk.  
 

2a) Waarom is humor belangrijk? Aanmaak van natuurlijke pijnstillers, bloeddruk 
verlagend, versterking van het immuunsysteem. b) Waarom niet lang boos blij-
ven? Boosheid lucht niet op, onze relatie met anderen verslechterd,woede geeft 
stress, slecht voor de gezondheid. Belangrijk: Focus op positieve kanten. c) Ver-
geven geeft lucht: heden en toekomst. Ander 2e kans geven. Daad van eigen lief-
de. Mildheid naar je zelf.  
 

3) Probeer te leren van verlies en teleurstelling. a) Gelukkige ouderen hadden niet 
meer tegenslag dan ongelukkige ouderen! b) Hoe ga je met tegenslag om? Eerst 
rouw, daarna de balans opmaken en kijken of er iets positiefs of leerzaams te 
ontdekken valt. 
 

4) Koester vriendschap, onderhoud contacten. Waarom zijn contacten belangrijk? 
a) Anderen vormen een doel om voor te leven. b) We zijn in essentie sociaal: erbij 
horen. c) Stimulatie van beta-endorfinen. d) Bloeddruk daalt onmiddellijk. 
 
5) Denk regelmatig aan waar u trots op bent zonder naast uw schoenen te lopen. 
a) Dankbaarheid tonen, bijvoorbeeld gezondheid, goede buren, complimenten ge-
ven of ontvangen. b) Sterke eigenschappen bij jezelf benoemen, bijvoorbeeld so-
ciaal, doorzetten, trouw zijn en ook durven uitkomen voor je mening. 
6) Streef ernaar om te zorgen voor mens, dier. Zorgen is goed voor onze gezond-
heid. a) Geef doel, zin en structuur aan het leven. b) Positief effect op het im-
muunsysteem. c) Ook zorgen voor een huisdier is gunstig: minder kans op een 
depressie. 
 

7) Zorg voor voldoende slaap. Waarom slapen? a) Herstel van lichamelijke in-
spanningen. b) Geestelijk de accu opladen. c) Indrukken, angsten en zorgen ver-
werken. d) Depressie vermijden. e) Wat is normale slaap? Dat verschilt per per-
soon. Gemiddeld 7-8 uur per nacht. f) Slaapproblemen: slaappillen werken maar 
2-3 weken. Ze zijn verslavend. g) Tips om goed te slapen: regelmaat is belangrijk: 
vaste tijden. Bereid u voor op de slaap: geen inspanning. 
 
8) Wees matig met eten, eet 2x per week vis.  a) Wat zijn de gevolgen van te veel 
eten? Te veel eten (vooral vet en suiker) veroorzaken: zwaarlijvigheid; te hoog 
cholesterolgehalte; hoge bloeddruk; hart- en vaatlijden; diabetes. Eenzijdige voe-
ding en/of te veel eten veroorzaakt kanker. Dit heeft negatieve gevolgen voor de 
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kwaliteit van het leven. b) Wat is een gezond eetpatroon? Eet gevarieerd, niet te 
vet en niet te zoet. 2x per week vis: u bent dan minder gevoelig voor een depres-
sie. 
 

9) Zorg voor voldoende beweging. a) Mensen die voldoende actief zijn leven lan-
ger. b) Bewegen wordt belangrijker bij het ouder worden:betere lichamelijke condi-
tie; gunstig effect op gewicht, bloeddruk, ademhaling, hart, darm en minder kans 
op diabetes; goed voor het humeur; minder stress en beter slapen; beter stem-
ming en geheugen. c) Hoeveel beweging is nodig? Elke dag minimaal een half 
uur. Zo inspannen dat u gaat hijgen, maar nog wel een gesprek kunt voeren. 
d) Tip om te bewegen: Niet forceren, rustig opbouwen; Geniet van uw beweging; 
Wees creatief: stofzuigen, afwassen, tuinieren. 
 
10) Geniet van kleine dingen. Hoe kan ik meer van het leven genieten? Genieten 
is persoonlijk; waar je van geniet is afhankelijk van wat je leuk vindt.  
 

Tijdens deze bijeenkomst was er volop gelegenheid om in een informele sfeer er-
varingen uit te wisselen. Ten slotte werd Heleen Holwerda bedankt door Riny van 
der Ploeg voor de leerzame en waardevolle middag en wenste ons wel thuis en 
tot ziens op 12 mei. 
 

Afie Nienhuis 
 

 

Informatieavond rugklachten in het Swaithoes 
 

Veel mensen kampen met lage rugklachten en hebben van alles geprobeerd om 
er van af te komen. Vaak met wisselend resultaat. Nog vaker zijn alle pogingen 
zonder blijvend effect. Frustrerend. Bijna 20% van de mensen heeft chronische 
lage rugpijn. Dikwijls krijgen ze het advies om er mee te leren leven. Op woens-
dagavond 18 mei kunt u in het Swaithoes horen dat dit lang niet altijd zo hoeft te 
zijn.  
 

De meest voorkomende lichamelijke klacht is pijn in de rug. Soms is de oorzaak 
goed aantoonbaar. In dat geval spreekt de medische wereld van een specifieke 
rugklacht. Een hernia bijvoorbeeld. Slechts 10 – 15% van de rugklachten is speci-
fiek. Van de rest van de rugklachten is de oorzaak niet aantoonbaar (aspecifiek). 
Vaak luidt dan het advies dat je moet leren leven met de klachten. Ook al zijn de 
klachten ernstig en wordt je er door beperkt in het uitvoeren van je dagelijkse be-
zigheden.  
 

Maar er is hoop! De zwart-wit verdeling tussen specifieke en aspecifieke rugklach-
ten is niet zo zwart-wit als de medische wereld heeft vastgesteld. Een heleboel 
aspecifieke klachten zijn goed te herleiden tot een lichamelijke oorzaak. In 40 tot 
50% van de gevallen zijn de aspecifieke rugklachten te verklaren door instabiliteit 
van de rug (Motor Control Impairment). Helaas is deze oorzaak van rugklachten 
nog niet zo heel erg bekend in Nederland. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Austra-
lië. Ook de aanpak van deze klachten staat nog in de kinderschoenen. 
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Herkent u onderstaande klachten? 
Steeds maar weer terugkerende perioden met forse rugpijn; Doorlopende zeuren-
de pijn in de lage rug, vooral als je niets doet; Last van stijfheid bij opstaan uit bed 
of na langer zitten; Steeds wisselen van zithouding bij lang zitten; Niet weten waar 
je met je benen heen moet als je wat langer zit; Wisselen van standbeen bij lang 
stilstaan; Neiging om steun te zoeken als je lang moet staan; Klachten als je half 
voorovergebogen staat; Last met omdraaien in bed; Toename van klachten bij 
slenteren en hardlopen; Last bij plotselinge bewegingen; Pijn bij niezen. 
 

Als u een aantal van deze klachten bij uzelf herkent is er mogelijk sprake van in-
stabiliteitklachten van de rug. Dan loont zeker de moeite de informatieavond over 
rugklachten te bezoeken op 18 mei in het Swaithoes. Ik zal u informeren hoe mijn 
aanpak is van rugklachten die te maken hebben met instabiliteit. Mijn jarenlange 
ervaring leert dat het overgrote deel van de mensen wel vaart bij de methode die 
ik hanteer.  
 

De informatieavond begint om 20.00 uur. Als u deze avond naar het Swaithoes 
wilt komen, zou het fijn zijn als u dat kenbaar maakt. In verband met de beschik-
bare ruimte. U kunt bellen naar (0596) 55 23 69. Opgave via de website is ook 
mogelijk: www.swaithoes.nl 
 
Karel Zuiderveld 
 

 

 

wel zin om creatief te zijn maar kun je een duwtje in de rug gebruiken? 
 

In je nopjes met meer inspiratie 
 

In deze inspiratieworkshop sta je stil bij jouw inspiratiebronnen en maak je ruimte 
voor ideeën. 
 

Hoe werkt het? 
Je neemt iets mee dat jou inspireert. Dat kan bijvoorbeeld een plaatje of een 
voorwerp zijn. Dit bespreken we. Vervolgens gaan we aan de slag met kranten, 
tijdschriften, verf, krijt. Je krijgt tips voor vervolgopdrachten en inspirerende  
literatuur. Na afloop van deze workshop ben jij klaar om te starten met jouw crea-
tieve plannen.  
 

Zondag 1 mei 2011 van 14.00-17.00 uur; Hoofdstraat 35, 9921 PA Stedum.  
Prijs: € 45,- inclusief materialen, koffie, thee en iets lekkers!  
Aantal deelnemers: maximaal 5. 
 

Interesse?  
Bel 06 49 87 58 92 of mail beeldend kunstenaar en docent Miriam Geerts mim-
stedum@hotmail.com. meer info: www.injenopjes.com. 
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Dorpsgenoten, 
 

Het is weer bijna Koninginnedag. De Oranjevereniging nodigt alle dorpsbewoners 
uit samen deze gezellige dag te vieren. 
 

9.30 uur   Aubade bij het Hervormd Centrum 
Dit in samenwerking met Muziekvereniging Jehova Nissi met Nederlandse liedjes. 
Na de toost op de Koningin is iedereen welkom voor koffie en thee met oranje-
koek. Voor de kinderen is er ranja. 
 

10.30 uur. Landenspellen voor de kinderen op het sportveld  
Leuke spelletjes zoals o.a. jeans hangen en priksleeën. Er zijn ook prijzen voor de 
leukste kleding.  
Bij de tent van de Oranjevereniging kan men zoals altijd heerlijke gehaktballen; 
bruine bonen; broodjes en natuurlijk drinken kopen.  
 

13.00 uur begint het Landenspel voor de volwassenen 
Ook hier zal o.a. jeans hangen; limbodansen en priksleeën worden gespeeld, ook 
braadworst eten en pizza bakken zal de benodigde punten opleveren.  
Alle deelnemers worden verzocht aan de start te verschijnen met een vlag van het 
land dat men uitbeeldt, met bijpassende kleding. De vlag kan als Joker worden 
gebruikt bij 1 van de spellen, en daar kan men dus extra punten mee behalen. 
Een team bestaat uit 5 personen (3 heren en 2 dames) en 1 captain. We hopen 
op veel publiek en natuurlijk mooi weer. Kom allemaal kijken, maar liever mee-
doen! Opgave voor de spellen bij Kees Vriezema(0596) 55 13 66 of Peter Jans 
(050) 302 18 97 
 

20.00 uur  Toneel in het Hervormd Centrum 
Toneelgroep Mitnkander.uit Bedum speelt het blijspel Rozen in de bloei. 
Margreeth Dijkema speelt hierin  een gastrol. De regie is in handen van             
Johan Brokken. Toegang voor leden is gratis. Niet leden betalen € vijf. 
In verband met een beperkt aantal plaatsen kan men kaarten reserveren bij: Syta 
Timmer (0596) 55 10 55, Dinie Smit (0596) 55 14 54 of Coby Nienhuis (0596) 55 
15 50.  
Ook zoeken wij nog vrijwilligers voor deze dag. 
 

 

Hoe te vlaggen? 
 

30 april  vlag uit met oranjewimpel   8.00-21.10  uur 
4 mei     vlag halfstok  zonder wimpel  18.00-21.15 uur 
5 mei     vlag uit zonder wimpel 8.00- 21.15 uur. 
 

 

We rekenen op u komst. 
Oranjevereniging Stedum 
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sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp   

v.v. Stedum 
 

Ook deze maand weer enkele zaken over de v.v. Stedum die wij graag met jou 
delen. Het voetbalseizoen bevindt zich in de ‘beslissende’ fase. Wordt het feest 
met een kampioenschap of zijn er zorgen over een eventuele degradatie? U kunt 
dit en meer onderstaand lezen. 
 

De sportieve prestaties samengevat 
Na de ruime overwinning van het Stedum 1 op Poolster 1 (5-1) lijkt klassebehoud 
nagenoeg zeker  en dan kan ten aanzien van het vlaggenschip van de v.v. Ste-
dum wel gesproken worden over een prima seizoen in de 4e klasse. Enkele teams 
liggen nog steeds op koers voor het kampioenschap. Het 2e zal nog enkele be-
langrijke wedstrijden (o.a. tegen de koploper Viboa 5) moeten winnen om in mei 
als 1e te eindigen. De B-junioren blijven goed presteren, maar ook hier neemt de 
spanning met de week toe. De C-junioren zijn aan een inhaalrace bezig en zijn 
zeker nog niet kansloos voor de titel. De E-pupillen staan er momenteel het beste 
voor, op de helft van de voorjaarsreeks  staan ze enkele punten los van de nr. 2. 
F1 staat ook aan kop, maar Woltersum en CvvB staan met respectievelijk 1 en 3 
punten achterstand nog dichtbij. F2, toch al weer met 1 overwinning en 1 keer ge-
lijk, doen het ook goed, maar hebben het zwaar omdat ze best hoog ingedeeld 
zijn. Wil je weten hoe onze teams het doen, kom dan op de zaterdagen (en nu 
met inhaal soms ook door de week) naar het sportpark aan de Bedumerweg. Wil 
je weten wanneer welke teams tegen wie spelen, kijk dan op www.vvstedum.com, 
onder het kopje Programma en uitslagen vindt je alle info. 
 

Kijk ook even onder het kopje Video op de site, hier staat een heel mooi filmpje 
(uit de jaren zeventig?), met beelden van de wedstrijd Corenos – Stedum, een 
aantal (oud)Stedumers is heel duidelijk en mooi in beeld (o.a. Anne Smit). 
 

Bloemenactie 5, 6 en 7 mei  
Zoals we allemaal weten is het altijd een uitdaging om een vereniging financieel 
gezond te houden, voor de v.v. Stedum geldt dit natuurlijk ook. Daarom houden 
we soms speciale acties om extra inkomsten te generen. Draag je de v.v. Stedum 
een warm hart toe koop op 5, 6 of 7 mei dan een bloemetje (voor Moederdag, 
voor in de tuin…) als mensen namens de v.v. Stedum bij je langs de deur komen. 
 

Jeugdleden gezocht! 
De afgelopen maanden hebben we steeds wervende teksten geplaatst voor nieu-
we jeugdleden, dit heeft al een aantal aspirant-leden opgeleverd. Zij trainen nu 
wekelijks al mee met de f-pupillen (woensdag om 5 uur op hoofdveld). Om vol-
gend jaar weer twee f-teams te hebben, zijn we nog op zoek naar kinderen van 5, 
6 en 7 jaar. Dus lijkt het je leuk om in een plezierige omgeving sportief bezig te 
zijn, neem dan contact op met Arend Koenes, Andries de Vries of Siebrand Dij-
kema.  
 

Het bestuur van de v.v. Stedum 
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Wielervereniging Oet Steem in oprichting! 

 

Zoals al eens is geschreven in de Stedumer zijn er concrete plannen om een wie-
lervereniging Oet Steem op te richten. Het is bekend dat er vele mensen oet 
Steem (en directe omgeving) zich fietsfanaat noemen, je ziet ze met regelmaat 
door het dorp ‘koersen’ en velen trainen nu al wekelijks met elkaar (onder andere 
op de zondagen en de donderdagavonden). Vele kilometers worden zo wegge-
trapt over het asfalt en al fietsend zien nieuwe ideeën en initiatieven het daglicht. 
Zo ook het idee om, in de geest van Sportdorp Stedum, een officiële wielervereni-
ging op te richten. Dit om het sporten, fietsen in het bijzonder,  te bevorderen en 
om in teamverband gezellig en ontspannen bezig te zijn. 
 

De vereniging zal na oprichting ook lid worden van de NTFU (Nederlandse Toer 
Fiets Unie). Op het moment dat de vereniging lid is van de NFTU biedt dit vele 
voordelen voor de mensen die lid zijn van de wielervereniging Oet Steem. Je kunt 
hierbij onder andere denken aan een uitstekende fietsschadeverzekering, korting 
op deelname aan toertochten, een gratis abonnement op het blad Fietssport Ma-
gazine en korting op wielerproducten. 
 

Voordat er echter formeel overgegaan wordt tot het oprichten van een wielervere-
niging (met statuten, inschrijving bij de kamer van koophandel en dergelijke) willen 
we eerst inventariseren wie voornemens is om lid te worden van de Wielervereni-
ging Oet Steem. Mocht je het lidmaatschap overwegen, maak dit dan bekend via 
oetsteem@hotmail.nl 

Een tiental dorpsgenoten in het nieuwe wielertenue Oet Steem, met als hoofdsponsor  
Klimaatgroep Holland. Op de foto staat namens de Klimaatgroep Holland algemeen direc-
teur Harry Vaatstra te midden van de Stemer fietsliefhebbers.   
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De doelstelling is dat de vereniging Oet Steem medio september 2011 een feit is. 
Qua contributie (dit is inclusief het lidmaatschap van de NFTU) denken we voor-
alsnog aan een bedrag van ca. 50-75 euro per jaar.  Hierbij geniet je van alle ge-
noemde voordelen van het lidmaatschap van de NTFU. 
Wil je meer weten of heb je vragen/opmerkingen dan wel suggesties maak dit be-
kend via het bovenstaande e-mailadres of spreek een van de onderstaande per-
sonen aan. Namens de initiatiefnemers Wielervereniging Oet Steem, 
 

Jan Krottje, Bert Hermelink en Arend Koenes 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Een vaste gewoonte van onze club is dat wij elk jaar in 'De Stedumer' een ver-
slagje zetten van de gehouden opruimactie door onze hengelclub "Ons Genoe-
gen". Ook in hele oude nummers van 'De Stedumer' heb ik die verslagen regelma-
tig zien staan, indertijd allemaal opgesteld door de heer Tjeerd Burgstra. Elk jaar 
omstreeks april is het een vast gebruik dat enkele vrijwilligers van onze hengel-
club het water in ons dorp en het Stedumermaar en een gedeelte van het Wes-
terwijtwerdermaar schoonmaken. Concreet bedoelen wij met dat schoonmaken, 
dat alle rommel door mensen veroorzaakt, zowel in het water als op de walkanten, 
wordt opgeruimd. Het hoort er immers niet te liggen en het is geen prettig gezicht. 
 

Om welk water gaat het? In ons dorp is dat het Hilmaar, het water langs de Hil-
maarweg. Verder de Stedumer haven, de Kerkgracht, de Borggracht en het stukje 
water naast de voormalige Rabobank. Buiten het dorp gaat het om het Stedu-
mermaar. Dit is het water vanaf de haven tot aan 'Peertil', de bekende paarden-
brug over het Westerwijtwerdermaar. En dan een gedeelte van het Westerwijt-
werdermaar van de spoorbrug tot aan de sluisjes bij Dijkshorn. 
U begrijpt dat het een flinke klus is. Het gaat immers om twee walkanten en dat 
betekent dat de vrijwilligers die de boel opruimen een hoop kilometers moeten af-
leggen. Dit jaar is al dit opruimwerk verricht door twee leden van onze hengelclub, 
de heren Tjeerd Burgstra en Menne Tillema. Hartelijk bedankt voor uw inzet! 
 

Tjeerd Burgstra: "Wij hebben in totaal 35 kilogram zwerfvuil opgezocht... Wij heb-
ben hier twee middagen overgedaan. Zeg maar rustig walletje op en walletje af." 
Het meeste zwerfvuil lag bij de parkeerplaats aan de Eemshavenweg en... in de 
haven... De buit betrof hoofdzakelijk kunststof, zoals bakjes, plastic rommel en le-
ge blikjes. Burgstra vindt het belangrijk dat onze club wat doet voor het milieu. En 
dat  doet de visclub al jaren, benadrukt onze secretaris ad interim. Burgstra: "On-
ze hengelclub op de bres voor het milieu!" 
 

Waar het strikt om gaat is het volgende: Mensen laat geen rommel slingeren op 
en rond het water. Neem het mee naar een plek waar u het in een container, of 
een afvalbak kunt deponeren! 
En beide heren, nogmaals dank! 
 

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) 

 
26 april   ALV v.v. Stedum, om 20.30 uur in kantine 
 
5, 6 en 7 mei  Bloemenactie v.v. Stedum. 
 
12 mei    Steunstee : Podoloog. Hervormd Centrum van 14.00-16.00 uur. 
 
30 april  Koninginnedag met onder andere het Landenspel. 
 
14 mei   Stemer omloop. Start en finish bij de haven; aanvang 17.00 uur. 
 
16 mei  Start wandelvierdaagse  
  
18 mei  Informatieavond rugklachten 
  
21 mei  Kledingactie gezamenlijke kerken Stedum-Westeremden-

Garsthuizen voor kindertehuis in de Oekraïne. Graag de kleding 
vóór 10.00 uur aan de weg zetten; hartelijk dank voor uw mede-
werking. 

 
28 mei Crazy Race 
 
 
 

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 mei. Kopij inleveren bij de redactie voor 
woensdag 18 mei. 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 
 

 

 


