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Uitnodiging steemer braai 
 

Het is zover: we kunnen elkaar ontmoeten! 
Zaterdag 24 september wordt de nieuwe dorpsontmoetingsplek in de haven offici-
eel in gebruik genomen. Dit gebeurt tijdens een Steemer Braai, het is dan name-
lijk ook National Braai Day. Nu speelt dat in Zuid-Afrika, maar elkaar rondom een 
vuur ontmoeten kan ook in Stedum heel toepasselijk zijn. Gezellig met je dorps-
genoten buiten iets eten en drinken maakt het afscheid van deze wel heel matige 
zomer vast draaglijker. En elkaar ontmoeten kan voortaan in alle seizoenen in de 
haven natuurlijk. 
 

Dorpsbelangen zorgt voor de barbecue, stokbrood, kruidenboter, sauzen, thee, 
koffie, limonade, en enkele tafels om aan te eten. Uiteraard is er ook gezellige 
muziek en kunnen we je dan ook het National Braai lied flink versterkt laten horen 
(http://braai.com/). Wat je op de barbecue wilt “braaien” en er eventueel anders bij 
wilt drinken, moet je wel zelf meenemen! 
Voor een goede organisatie is het prettig dat je laat weten dat je komt via activitei-
ten@stedum.com, maar ook zonder aanmelding ben je welkom! 
Kom en heb een gezellige braai met je dorpsgenoten! Zaterdag 24 september 
tussen 17 en 20 uur.Breng zelf je vlees, gepofte aardappels, vegetarische ham-
burgers, salade, drinken en een stoel mee! 
 

"Het plan voor de dorpsontmoetingsplek in de haven begon met de vraag "Wat 
wenst Stedum?". In augustus vorig jaar is dit onderzocht tijdens een dorpsbrain-
storm en het idee voor een ontmoetingsplek blijkt de grootste wens. Nu bijna een 
jaar later is de dorpsontmoetingsplek in de haven een feit. Het is een door de 
dorpsarchitect ontworpen mooie luifel boven de bestaande picknicktafel aan het 
water. De dorpsontmoetingsplek is mede mogelijk gemaakt door de Rabobank, 
het SNS fonds en het Oranjefonds (burendag)." Namens het Bestuur van Dorps-
belangen en Activiteitencommissie, 
 

Lorette Verment en Lies Oldenhof 
 

 

Zonne-energie in Stedum 
 

Het lijkt haast wel op een herhaling van de 1 april grap, maar deze keer is het se-
rieus bedoeld. Toen het bericht over de plaatsing van windmolens op het dak van 
het Swaithoes in de Stedumer verscheen, kreeg ik een aantal positieve reacties. 
Een aantal inwoners vond het een goed idee om “groene stroom” op te wekken in 
Stedum. Dat heeft me aan het denken gezet. Windmolens zijn minder geschikt om  
 

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 Gina Tamminga (foto: Janna Bathoorn). Zij heeft sinds 29 januari een 
winkel in cadeauartikelen in de Molenstraat. Eldert Ameling praat met haar. 
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midden in een dorp te plaatsen, maar het dak van het Swaithoes is groot genoeg 
om een heleboel zonnepanelen op te zetten.  
 

Maar ik heb geen idee hoeveel er geplaatst moeten worden om voldoende stroom 
op te wekken voor eigen gebruik. Ik wil me daarom goed voor laten lichten. Dat 
kan ik natuurlijk in m’n eentje doen, maar misschien zijn er wel meer mensen die 
geïnteresseerd zijn in het opwekken van “groene stroom”. Voor die mensen (en 
voor mezelf natuurlijk) zou ik een informatieavond willen organiseren in het Swait-
hoes.  Ergens in het najaar. Het zal dan gaan over de methoden van opwekking, 
de kosten, welke bedrijven het kunnen doen, wat je zelf kunt doen, hoe het zit met 
teruglevering aan het reguliere stroomnet, wat is de besparing als je gezamenlijk 
dingen inkoopt en laat plaatsen, enz.  
 

Mensen die interesse hebben roep ik bij deze op zich te melden bij mij. Voorlich-
ten kost per slot van rekening niks en misschien kunnen we gezamenlijk tot mooie 
dingen komen. Niet alleen in het belang van onszelf, maar zeker ook voor de 
duurzaamheid van onze samenleving. Daarvoor helpen alle beetjes! Ik hoop 
daarom dat velen in elk geval een avondje willen investeren om aan te horen wat 
de mogelijkheden zijn om Stedum een “groener” imago te geven. 
 

Je kunt je aanmelden via mijn site (www.Swaithoes.nl) of bellen naar het Swait-
hoes: 0596-552369. Ook je vragen kun je daar kwijt. Bij voldoende aanmeldingen 
zal ik een avond plannen voor de voorlichtingsbijeenkomst. Ik hoop op een hele-
boel positieve reacties! 
 

Karel Zuiderveld 
 

 

De Heemen - De Smaakmakers van Stedum 
 

Zaterdag 24 september van 15.00 tot 17.00 uur houdt de dorpstuin op Boerderij 
de Heemen Open Tuin! Kom eens kijken in de dorpsmoestuin en haal hier je in-
grediënten voor de Nationale Braai van Dorpsbelangen. Iedereen is van harte 
welkom. 
 

Op woensdagmiddag 5 oktober van 16.30 tot 18.00 uur is het wederom feest op 
de Heemen. Tijdens de Week van de Smaak wordt onze muurschildering op de 
sleufsilo officieel geopend en presenteren we het boekje “De Verbindende Muur”. 
Natuurlijk gebeurt dat op een bijzondere manier. Hoe? Dat verklappen we nog 
niet, maar in ieder geval kun je stamppot komen eten. Laarzen en warme kleding 
meenemen.  En omdat we een beetje willen weten hoeveel stamppot we moeten 
maken, zou het fijn zijn als je je aanmeldt via g.m.wiersema@kpnplanet.nl  - ook 
hier is iedereen  welkom en hou stedum.com in de gaten voor nadere informatie. 
 

Miriam Geerts, Wim Gremmen en Susanna Lemstra, Pieter Berend Slager en 
Margreet Wiersema 
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Mevrouw Gina Tamminga, 
Molenstraat 8 
 

Sinds het begin van dit jaar, om precies 
te zijn vanaf 29 januari, heeft Stedum 
er weer een winkel bij. Het is het soort 
winkeltje waar wij er destijds een paar 
meer van hadden in ons dorp. Het 
adres van deze nieuwe winkel is Mo-
lenstraat 8. Je kunt er hoofdzakelijk 
leuke cadeautjes kopen. Voor jezelf, 
voor een ander, of als prijs bij bijvoor-
beeld een verloting, voor een verjaar-
dag, een feestdag, of als prijs bij een 
wedstrijd. Om maar een paar voor-
beeldjes te noemen. 
 

De initiatiefneemster en eigenaresse is 
mevrouw Gina Tamminga (1958). Zij 
bedacht zelf het plan om een winkel te 

beginnen in het eigen woonhuis, waar zij samen met haar man Talo woont. Ook 
staat Gina Tamminga zelf achter de toonbank. Zij heeft er van te voren goed over 
nagedacht. Zij verkoopt een grote verscheidenheid aan artikelen, waarbij het ac-
cent min of meer ligt op cadeaus, sieraden en kaarten. Wie dan ook een smaakvol 
kaartje zoekt, kan bij haar terecht. Het zijn mooie kaarten die zij verkoopt. "Zij zijn 
zelfgemaakt," vertelt Gina, "scrapbooking en driedimensionaal. Ik verkoop ook 
een postzegel bij elke kaart. Daarvoor hoeft men niet naar een ander dorp te rij-
den." Voor kinderen verkoopt zij onder andere kleurboekjes, stiften en verpakt 
snoep. "Ik vind het prettig om verpakt snoep te verkopen. Dat is altijd verant-
woord!" 
 

Met veel aandacht en kennis van zaken, maakt zij zelf oorbellen. "Dat zijn 'bloe-
moorbellen' met een grote ring eraan. Dit is op het ogenblik een modeartikel. Zeg 
maar gerust een rage," legt zij uit. 
Ook zag ik in de winkel een aantal bijzonder mooie damestassen. Gina Tamminga 
verkoopt sieraden, kralenkettingen, armbanden, kussentjes, knuffels, handdoe-
ken, damestassen, kaartjes, snoep en nog veel meer. 
Die middag in juli, de dag waarop ik bij Gina Tamminga ben om alles eens goed 
te bekijken en op papier te zetten voor 'De Stedumer', is het buiten 25 graden. Het 
is schitterend zonnig weer. Wij zitten op het terras achter de woning. Regelmatig 
rinkelt de telefoon, of wordt er wat aan huis bezorgd. Wanneer de winkelbel gaat, 
loopt Gina van achter de woning naar de winkel. Op het terras staat het vol met 
bloeiende planten in verschillende kleuren. Echt overal hangen en staan potten 
met bloemen. In de tuin zie ik gladiolen, dieprood van kleur. En ook hele mooie 
donkerroze hortensia´s. "Ik houd van mooie planten," vertelt Gina, "vooral van ro-
zen. In de kamer heb ik altijd een boeket bloemen staan. Ik heb tot midden juni 
ook planten verkocht. Perkplanten, potplanten, kuipplanten. Zo gedurende de 
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maanden april, mei en juni. Ik ben begonnen met viooltjes in april. Als ik het voor 
elkaar krijg dan ga ik zo rond september chrysanten verkopen. Van die hele 
mooie bolchrysanten. Daar kan ik mij echt op verheugen!" 
 

Om de boel actueel te houden wil zij in de periode van sinterklaas en kerst ook 
wat extra leuke dingen verkopen. "Ik wil een beetje bij de tijd blijven!" Ook adver-
teert zij in 'De Stedumer'. "Elke maand. Dan weten de mensen ook welke nieuwe 
aanbiedingen ik hier heb." Vanzelfsprekend vindt zij het, dat de mensen een kijkje 
bij haar in de winkel komen nemen. "Kijkers zijn hier van harte welkom! Nee, zij 
hoeven echt niet meteen wat te kopen. Door te kijken weten zij wat ik hier in de 
winkel voor aanbod heb." 
Over de kaarten die zij verkoopt, vertelt zij: "Ik maak die zelf. Het is een gewild 
artikel. En daar ben ik blij mee." Zo gauw zij wat tijd over heeft, gaat zij ermee aan 
de gang. Hoe gaat dat? Zij vertelt dat zij de kaarten meestal 's avonds maakt. Als 
basismateriaal gebruikt zij allerhande soorten papier, afbeeldingen en stickers. Zij 
bedenkt haar eigen composities en zoekt geschikte materialen in harmonieuze 
kleuren bij elkaar. "Daar maak ik dan wat van. Maar denk maar niet dat ik gauw 
tevreden ben! Ik ben daar heel streng in! Als er een kaart is, die mij niet aanstaat, 
dan gaat dat exemplaar de prullenmand in!" 
 

Bij de opening van de winkel had Gina maar liefst 350 kaarten in haar winkel. 
"Daar had ik een actie mee. En zij worden goed verkocht. Dat is wel grappig! Met 
de postzegel die ik erbij verkoop is het een aantrekkelijk product." 
Bij de voorverkoop van kaarten voor het toneelstuk van de toneelvereniging 
O.N.A., die 'Vlinders ien 't lief' speelde, kon men ook bij Gina Tamminga terecht. 
"Ik vond die kaartenverkoop erg leuk om te doen!" 
 

Heb je nou ook nog herinneringen aan winkeltjes uit je jeugd?" vraag ik. 
Die herinneringen heeft zij zeker. "Ik was acht jaar en kwam veel in een klein ta-
bakswinkeltje. Daar verkochten zij sigaren, sigaretten. Die mensen waren vrien-
den van mijn ouders. Ik heb daar toen ook wel eens meegeholpen. Misschien is 
het daar wel begonnen." Voordat Gina haar eigen zaak begon, heeft zij eerst zelf 
in een winkel gestaan. Om gezondheidsredenen kon zij dat niet meer volhouden. 
Op dat moment begon zij over een eigen winkeltje na te denken. "Je zit dan thuis, 
doordat je niet meer gezond bent, terwijl je daarvóór lekker aan het werk was. Je 
bent je collega's kwijt en het sociale contact. Maar het feit dat ik nu winkelierster 
ben, maakt  het allemaal weer goed." 
 

"Bij de opening was het best druk," vertelt Gina, "Er waren zo'n tachtig mensen. Ik 
had flink wat cake gebakken. Er was koffie en thee." Fijn vond zij het dat haar 
dochter en beide schoondochters erbij waren en meehielpen. Ook werd die eerste 
dag meteen verkocht. Zoiets is vaak een goed teken en houdt een belofte in voor 
de toekomst. Gina is blij met haar winkel, die een aanwinst is voor ons dorp. 
 

Wat weet zij van het pand? Zat hier vroeger misschien ook een middenstander in 
deze woning? "Ik heb wel eens gehoord dat in dit huis kapper Mulder heeft geze-
ten," vertelt Gina, "Wij zijn hier in 1979 komen wonen. Talo en ik zijn in augustus 
1979 getrouwd." De oudste van hun drie kinderen is inmiddels alweer 31 jaar. 
Toen alle drie de kinderen het huis uit waren en zelfstandig woonden, begon haar 
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man Talo op zolder van hun woning een privémuseum. (Zie hiervoor 'De Stedu-
mer' van september 2010.) 
 

Ook haar beide ouders hebben nog een tijd in Stedum gewoond. Zij leven niet 
meer, maar in de kamer zie je hun portretten in fotolijstjes staan. Haar vader was 
in Stedum lid van 'De Schuttersvereniging' en bestuurslid van 'De IJsvereniging'. 
Ook zag je hem regelmatig vissen in de haven. Hij was een echte hengelsportlief-
hebber. Ook ingelijst is de foto van de hond, die de familie Tamminga heeft ge-
had. Er zullen nog veel mensen zijn die zich dit leuke en actieve hondje nog her-
inneren. 
 

Men komt het winkeltje binnen door eerst de voordeur te nemen. Door de gang 
gaat men dan de eerste deur links naar binnen. Vroeger in ons dorp ging dat bij 
de meeste middenstandswinkeltjes niet anders. Daar stapte je door de voordeur 
of een zijdeur de gang in, waarna je door een andere deur de winkelruimte betrad. 
Openingstijden: woensdag van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag van 9.00 tot 12.00 
uur, vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. In de maanden april en mei is de winkel op 
dinsdag geopend en dan niet op vrijdag. 
 

Eldert Ameling  
 

 

Zonnebloemen groeien goed ook zonder zon 
 

Zaterdag 27 augustus zijn ondergetekenden met een trap onder de arm op pad 
geweest in Stedum om de zonnebloemen te bekijken. Diverse achtertuinen zijn 
doorkruist om de tussentijdse meting te doen, waarbij de kanshebbers op een rij 
worden gezet.  
Voor wie de poedelprijs moet zijn is ons ook duidelijk geworden, want daar hoe-
ven we niet weer langs. Er zijn altijd rampen met slakken en wind, met laat zaaien 
of te lang onder glas houden.  
De activiteitencommissie raadt de kwekers aan het gewas nog even heel goed te 
vertroetelen, want binnen enkele weken zal de eindmeting plaatsvinden. De prijs-
uitreiking zal waarschijnlijk de laatste zaterdag van september of de eerste zater-
dag van oktober plaatsvinden in café ’t Oude Raedthuys. Dit hangt ook af van het 
weer, i.v.m. het beste oogstmoment voor de pompoenen. 
 

Met de zonnebloemen wordt het spannend. Er zijn nog enkele flinke planten met 
de bloem nog in de knop, en dan zit er nog wel groei in. Er zijn ook nieuwe talent-
volle kwekers bij, en dit was ook een mooie gelegenheid de dorpstuin van De 
Heemen te bezoeken. Het was indrukwekkend wat daar in zo’n jaar al is ge-
kweekt. Er moet daar al aardig wat groente geoogst zijn. We zijn benieuwd wat 
het enorme veld pompoenen op gaat leveren. Dat geldt overigens ook voor de 
Triezenbergstraat, want ook daar is een mooi oerwoud van pompoenplanten te 
bewonderen. 
 

Lies Oldenhof en Martin Zijlema  
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C  U  R  S  U  S         
K  U  N  S  T  E  
N  M  A  K  E  R 
E X T R A 
voor kinderen van 7 tot en met 14 jaar  
 

Wegens groot succes maakt elke deelnemer een ingericht huis of een winkel met 
meubels, ramen, behang, lampen etc. van hout, karton, papier, ijzerdraad, klei, ... 
Maandag 17 oktober 2011 van 11.00-16.00 uur; € 10,- (inclusief materiaal). 
 

Zin om mee te doen? Geef je op bij beeldend kunstenaar en docent beeldende 
vorming Miriam Geerts Hoofdstraat 35 Stedum 551937/mimstedum@hotmail.com. 
zie ook: www.injenopjes.com 
 

 

Start muziekcursussen Muzette muziekwerkplaats Stedum 
 

In de week van 12 september a.s. starten de lessen van Muzette muziekwerk-
plaats aan de Weersterweg 4 weer. 
“Kleintje muziek” , een korte kennismakingscursus voor kinderen van groep 1, 
“Een zee van geluid”, kleutercursus voor kinderen van groep 2 en “Met de muziek 
mee”, een basiscursus voor kinderen van groep 3 en 4 van de basisschool. 
Ook individueel pianoles voor kinderen en volwassenen is mogelijk. 
Voor informatie en/of aanmeldingen een telefoontje of mailtje naar: 
Leo van Esch,  552037 of leovesch@online.nl 
 
 

I N S P I 
R A T I E 
korte cursus beeldende vorming voor volwassenen 
In het atelier is er elke donderdagavond een nieuwe inspirerende opdracht waarin 
het draait om experiment. Je werkt met verschillende materialen en technieken. 
Ervaring is niet nodig. 
 

Donderdag 22 en 29 september, 6 en 13 oktober 2011 
20.00 – 21.30 uur  
€ 15,- per avond (inclusief materiaal).  
Opgave bij beeldend kunstenaar en docent beeldende vorming Miriam Geerts, 
0596 551937; mimstedum@hotmail.com, Hoofdstraat 35.  
Zie ook: www.injenopjes.com. 
 

 

Fototentoonstelling: te voet door het Altaï-gebergte 
 

Tijdens de Open Dagen van de Boekwerkplaats in Stedum is een fototentoonstel-
ling te zien van een zwerftocht door West-Mongolië. Ook is er werk te zien van 
cursisten Boekbinden en werk dat is gemaakt tijdens een van de workshops 
(mappen maken, lijmloze bindingen, pop-ups, wikkelboek etc.). Meer informatie 
op www.boekwerkplaats.nl. De Open Dagen zijn op zaterdag 10 en zondag 11 
september van 12.00 tot 17.00 uur, Hoofdstraat 45 te Stedum.



 8

Nieuwe bewoners 
 

In deze rubriek 
worden nieuwe 
bewoners aan 
het dorp voorge-
steld. Deze keer  
Gerard en Chris-
tien Bijen.  Zij 
wonen aan de 
Hoofdstraat  47, 
“Jensemaheert”. 
Sinds wanneer 
wonen jullie  in 
Stedum? 
Sinds december 
2007 
 
 
 
 

 
Waar zijn jullie geboren? 
Beiden in Hengelo ( Overijssel). 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Samen werken we in de melkveehouderij. 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid?   
Hij houdt van politiek,geschiedenis en lezen en zij houdt van tuinieren,lezen en 
fietsen. 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Grote steden bezoeken.  
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland?  
Niet van toepassing. 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen?  
Uitbreiding van het bedrijf. 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe? 
Ja, een locatie voor kunstspoor, toneel en optocht. 
 

Wat zouden jullie doen als jullie de Postcodeloterij Straatprijs winnen?   
Niet van toepassing. 
 

Wat is jullie antwoord op de  vraag van de vorige nieuwe bewoners: Welke 
ideeën hebben de de inwoners voor meer vertier?   
Een jeugdhonk en nodig je buren uit in de ruimste zin. 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen? 
Welke ideeën hebben deze nieuwe inwoners voor de jeugd in Stedum? 
 

Afie Nienhuis 
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Aula met geschiedenis 
 

In 2010 is de gemeentelijke aula bij de begraafplaats in Stedum in eigendom 
overgegaan naar de Stichting Historie Stedum, SHS. De Stichting SHS zal het 
gebouw in gebruik nemen als ontmoetingsplaats voor alle zaken rondom de ge-
schiedenis van de oude gemeente Stedum. 
 

Op open monumentendag 10 september 2011, 10:00 , zal het gebouw na een 
grondige opknapbeurt en verbouwing om het geschikt te maken voor het beoogde 
gebruik, feestelijk geopend worden. De gehele dag tussen 11:00  – 17:00 zal er 
een kleine expositie van onze groeiende collectie te zien zijn.  
 

U ben van harte welkom om te komen kijken, op de begraafplaats waar een op-
knap project loopt, of binnen in de aula en wellicht kunnen we u als donateur of 
vrijwilliger verwelkomen. 
 

Jan-jaap Aué  
secretaris Stichting Historie Stedum 
 

 

Van de begraafplaats 
 

Een plek om elkaar te ontmoeten. Een plek 
om zomaar even aan te schuiven voor een 
kopje koffie. Die plek is onze begraafplaats. 
Nu denkt u natuurlijk dat dit een verkapte 
manier is om u aan het werk te krijgen. Dat 
is het niet (al is alle hulp welkom). 
 

De vorige zomer knapte ik samen met mijn 
kinderen het graf van Harm, mijn man, op. 
Nienke mijn schoondochter schilderde de 
letters opnieuw in. Ondertussen speelden 
mijn kleindochters bij mij in de tuin. Rond 
theetijd pakte ik een mand in met thee, li-
monade en koekjes en gingen we picknic-
ken op het bankje in de hoek of op het 

gras. Kikkers kwaakten, vogels zongen. Wat is het hier heerlijk, verzuchtte Nien-
ke. 
 

Sinds het voorjaar drink ik elke dinsdagochtend koffie voor de open deur van het 
baarhuisje. Het is altijd weer een verrassing wie ik er ontmoet.  
Elkaar ontmoeten. Het kan bij de DOP, in de dorpstuin, en gelukkig op veel meer 
plekken in het dorp. Maar als u een keer alleen aan de koffie zit, bedenk dan dat u 
op dinsdag-, woensdag- en zaterdagochtend ook aan mag schuiven op de be-
graafplaats. Weet u welkom bij de KOB (koffie op begraafplaats). 
 

Mannie Hovenkamp 
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Uit de raad 
 

In deze tijd iets willen schrijven is natuurlijk onzin. Er is geen raadsvergadering 
geweest, en ook achter de schermen heeft zich niets bijzonders afgespeeld. Zo-
merreces, en dat is ook wel een keertje fijn. Geen avondverplichtingen, geen be-
zoekjes aan evenementen, gewoon ’s avonds thuis heeft ook wel wat. Maar als 
het eerder donker wordt en je hebt dan nog wat te doen is straks ook wel weer 
aardig. Nu neem ik de gelegenheid maar te baat om een persoonlijke mening over 
een actuele politieke zaak te laten weten. Ook hoor ik graag wat u ervan vindt. 
 

Wat gebeurt er met de bibliotheek? 
De laatste tijd lees je steeds vaker in de krant dat de bibliotheek het moeilijk gaat 
krijgen. Er zijn prachtige nieuwe bibliotheken gebouwd, o.a. in Amsterdam, maar 
de vraag is voor mij vooral wat er op het platteland gaat gebeuren. Nu is de bibli-
obus nog om de hoek, en ook al kun je overal lenen en wegbrengen, toch is de 
bus wel een heel gemakkelijke voorziening. In Loppersum en Middelstum zijn ook 
mooie gebouwtjes, met veel keus in boeken en tijdschriften. Maar ook daarvan is 
het de vraag of zulke vestigingen blijven bestaan. En misschien gaan de Stedu-
mers wel liever naar de grote bieb in Groningen, of straks naar het Forum. Het ri-
sico is wel dat door deze ontwikkelingen het platteland minder keus krijgt. Stad en 
Ommeland, maar voor de bieb blijft op langere termijn in het ergste geval alleen 
de stad over. Dependances bij de scholen en een brengservice zijn geuit als 
ideeën die de pijn moeten verzachten. Voorlopig is het nog niet zover, maar ook in 
de gemeente Loppersum moet worden beslist waar u straks uw boeken kunt le-
nen.  
 

Gebouw 
Het huren van een gebouw is niet de enige kostenfactor. Personeel en ICT zijn 
natuurlijk ook van belang. Wij zijn in Stedum al lang gewend aan trouwe vrijwilli-
gers. Toch krijg ik de indruk dat de bibliotheek het steeds mooier wil maken, maar 
niet altijd op de manier waar je wat aan hebt. Dat je nu drie soorten abonnemen-
ten kunt krijgen, vind ik zo’n voorbeeld van vernieuwing, maar niet per se een ver-
betering. Dit soort plannen maken en doorvoeren kost ook geld. Soms vraag ik 
me wel eens af of de bibliotheek niet gewoon eenvoudig moet blijven. Met alle in-
spanning en projecten als Mijn Bibliotheek lezen we met elkaar toch veel minder 
dan vroeger (uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd). Dat we een bibliotheek willen 
moet ook uit onszelf komen, en dichtbij over een mogelijkheid beschikken zal wel 
uitmaken. Ik ben bang dat het anders “uit het oog, uit het hart” is, maar vertelt u 
het mij vooral als u andere verwachtingen heeft, of ook nu al elders uw boeken 
haalt. Sinds de bus in Stedum maandags niet meer op avond is leen ik persoonlijk 
veel minder. En ik heb zo’n hekel aan boetes voor te laat terugbrengen, dat ik nu 
te weinig leen. Ik ben nog niet van de bus afgestapt.  
 

Lies Oldenhof  
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“dat je zelf dingen maakt” 
C  U  R  S  U  S         
K  U  N  S  T  E  
N  M  A  K  E  R 
 
“ik vind het leuk aan Kunstenmakers dat je allemaal proefjes gaat doen die je 
eerst nog niet wist en die je in het gewone leven niet doet” 
 

voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar  
 

“ik vind dingen van karton maken leuk, bijvoorbeeld het maken van het huis” 
 

In de cursus Kunstenmaker ga je aan de slag met o.a. karton, papier-maché, stof, 
klei, hout. Je gaat fantaseren en experimenteren, als het even kan ook buiten aan 
de slag en (samen)werken aan korte opdrachten.  
 

“ik vind het samenwerken met vrienden ook heel leuk” 
 

9 lessen op maandag om de week van 15.30-17.00 uur m.i.v. 19 september 2011; 
deelname: € 65,- (inclusief materiaal). 
 

“je doet dingen die je niet had kunnen verwachten of bedenken zoals met het 
inktblazen laatst” 
 

Zin om mee te doen? Geef je op bij beeldend kunstenaar en docent beeldende 
vorming Miriam Geerts Hoofdstraat 35 Stedum 551937/mimstedum@hotmail.com. 
zie ook: www.injenopjes.com 
 

 

Bolchrysanten voor de muziek en meer… 
 

Het bleek een goed idee om dit jaar het seizoen samen met de Bazuin uit Uithui-
zen af te sluiten. Een hele middag repeteerden we, afwisselend onder leiding van 
Jan Werkman en Luuk Tuinstra. Ook het samen opeten van de lekkere gerechten 
die iedereen had meegebracht, was een belevenis. De apotheose, die 16e juli, 
was natuurlijk het gratis Zomerconcert dat we ’s avonds samen, als één groot or-
kest, uitvoerden in Stedum. Er was veel publiek en ook als muzikanten genoten 
we van de qua sfeer sterk variërende stukken die we speelden. Voor herhaling 
vatbaar dus. 
 

Voordat we ons opnieuw presenteren - met het Najaarsconcert op 12 november – 
gaan we eerst met de bolchrysanten in de weer. Aanhangwagens vol halen we 
van de kweker uit Usquert. Vers van het land. En op 7 en 8 september rijden we 
ermee door het dorp. U ziet ons wel verschijnen op uw stoep, met in elke arm zo’n 
gigantische plant. Ze zijn eigenlijk niet duur, maar toch betekent de bolchrysan-
tenactie voor ons een belangrijke inkomstenbron. Dus, alstublieft, versier Stedum 
met deze vrolijke herfstbodes en help tegelijkertijd de Stedumse muziekvereniging 
de winter door. 
 

Fenneke Colstee 
cmv Jehova Nissi 
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sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp   

 

Nazomer op de eigen Bosbaan 
 

Het was juli. Twee handtekeningen, een warme hand van de burgemeester, koffie 
en cake kwamen er aan te pas om de tennisbanen definitief in handen van de 
club te brengen.  
 

Het is wel wat, maar het voelt toch goed dat we de eerste tien jaar de mogelijk-
heid van tennissen in Stedum hebben veiliggesteld.  
We hebben jeugd, die dat verdient en we hebben enthousiaste competitiespelers 
en lessers die dat verdienen en ook heel wat (half) slapende leden die als ze tus-
sendoor eens wakker worden toch ook echt graag een balletje zullen slaan. 
 

De grond, de lava, het gravel, de hekken, de sproeiers en de oefenmuur zijn nu 
van de leden. Het huisje is nog een vervolgverhaal apart. Een kans, zo hoorde u 
de voorzitter op Regio FM zeggen. 
 

Terwijl de avonden weer korter worden, staat er toch nog het een en ander op het 
programma. In de eerste plaats het Groot Loppersum Enkel Toernooi van maan-
dag 19- zondag 25 september. Wanneer er van de Steemer banen gebruik zal 
worden gemaakt is nog niet bekend, maar we rekenen op mooi weer en een ge-
zellige boel. Natuurlijk is het leuk als onze eigen clubcoryfeeën op die dagen ook 
worden aangemoedigd. 
 

De jeugd traint door in de maand september, elke vrijdagavond zullen we blijven 
tossen en dan komt oktober en hoewel we natuurlijk hopen op een mooie indian 
summer, gaan we dan aan een “opmaak toernooi” denken, waarna we het ge-
bouwtje weer overdragen aan ijsbaan en scouting. En dan worden de meeste ac-
tieve leden ook weer slapend... winterslapende leden. 
Maar zover zijn we nog niet, nog lang niet. 
 

Voor informatie over lid worden, competitiespelen, les nemen, toernooien en in-
stuiven: www.tvdebosbaanstedum.nl  
 

Kaj Reker 
 

 

Grote Spinningactie voor het goede doel! 
 

Zaterdag 17 september organiseren Jan Afman en Margriet Haak “De Grote 
Spinningactie” t.b.v. het kinderproject van Stichting TWIGA in Tanzania 
(www.stichting-twiga.nl)! 
Ga de uitdaging aan, kom spinnen, neem je vrienden mee en steun het kinderpro-
ject van TWIGA! Je kunt je natuurlijk ook laten sponsoren door familie, vrienden of 
een bedrijf! 
Alle opbrengsten worden volledig gebruikt voor de aanschaf van een ‘bajaj’ (= een 
klein gemotoriseerd wagentje)  voor het vervoer van de kinderen.  
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Wegens te weinig spinningfietsen in Stedum wordt deze actie gehouden bij sport-
school Go4fitness in Bedum (www.go4fitness.nl). 
 
Datum: 17 september 2011 van 10.00- 16.00u .Locatie: Go4fitness, Noordwol-
derweg 82, Bedum. Deelname: € 10,- p.p. per begeleid spinningsprogramma. 
Aanmelding: Jan Afman (050) 364 44 25 janafman@freeler.nl of Go4fitness (050) 
820 02 52 of aan de balie of kom deze dag gewoon langs. 
Gedurende de hele dag kun je tevens binnenlopen voor een heerlijke massage 
verzorgd door massagepraktijk Namasté voor slechts € 5,-! 
 

 

Volleybalvereniging Internos  
 

Na een deugddoende vakantie beginnen de trainingen weer op maandag 12 sep-
tember. Iedereen die nog geen lid is, maar interesse heeft om mee te doen, kan 
tot half oktober gratis mee trainen. 
Dus gewoon even proberen! 
 

De trainingstijden zijn gelijk aan vorig jaar, maar hier staan ze nog even op een rij: 
Maandag:18.30  -  19.15 uur: mini’s (leeftijd 7 tot 10 jaar); 19.30 - 20.45 uur: da-
mes; 20.45  -  22.15 uur, heren. 
Woensdag:  21.15 uur: recreanten 
Voor meer informatie : www.internosstedum.nl  
 

Speciale oproep voor een extra herenteam 
Om in twee groepen te kunnen trainen zoeken we nog extra mannelijke leden. 
Vanaf 17 jaar kan je al mee doen!  Voor meer informatie over het herenteam of 
aanmelding bel: 
Dirk van Impe, 55 08 78  of  Jan Dijkstra, 55 18 93 
 

 

Schuttersvereniging Stedum 
 

De Schutters hebben op  23 juni deelgenomen aan het 3 houdingenconcours te 
Appingedam. De bedoeling van de 3 houdingen is dat men staand-liggend en 
knielend gaat schieten. Het lijkt allemaal erg gemakkelijk maar het kost erg veel 
moeite om dan ook nog een goed resultaat neer te zetten. Toch viel de schutters-
vereniging weer goed in de prijzen. 
 

Heren C.Klasse 1e pr. K.Ausema  223 pnt    2e pr. M.van Dijken   222 pnt 
Heren B.Klasse  1e pr. C.Reker    235 pnt    3e pr. P.Jans  230 pnt 
Heren A.Klasse   2e pr. W.Bruinius    233 pnt 
Dames C.Klasse  1e pr. L.Oldenhof 219 pnt 
Dames B.Klasse   2e pr. C.Nienhuis   221 pnt 
Dames A.Klasse   2e pr. R.Lofvers   227 pnt 
 

We hebben met elkaar weer een goede schuttersavond gehad en togen met alle 
gewonnen vleesprijzen en bekers weer huiswaarts. 
 
Schuttersseizoen 2011-2012 
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Het Schuttersseizoen begint op Donderdag 15 september om 20.00 uur met een 
Open Schuttersavond. Men kan zien en proberen hoe het is met een pistool of 
geweer te schieten en dat het niet altijd zo gemakkelijk is als het lijkt. Dus een ie-
der die interesse heeft in de schietsport is deze avond van harte welkom. 
 

De competitie van de vereniging begint een week later op 22 september. 
We hebben 33 leden. 27 heren en 6 dames. Er wordt geschoten in de bovenzaal 
van Café Het Oude Raedhuys. Tot 15 september. 
 

Coby Nienhuis 
 

 

Stemer WielrenTocht 2011 
 

 
 

Op zondag 25 september 2011 wordt de Stemer WielrenTocht voor de derde keer 
georganiseerd. Vorig jaar haalden al 25 Steemers hun ‘racefiets’ uit de schuur en 
deden mee aan deze onvervalste klassieker van 50 of 100 km rondom Steem. Het 
vertrek is om 13.00 uur vanaf het Haventerrein. 
Het parcours kent twee ‘rondjes’ van ca. 50 km. De organisatie heeft er voor ge-
kozen om in 2011 een tweetal nieuwe rondjes te gaan fietsen. Dus niet in weste-
lijke en oostelijke richting, maar in zuidelijke (richting Groningen) en noordelijke 
richting (o.a. Eemshaven) 50 km op de pedalen.  
Na het 1e rondje is er een korte pauze om even bij te tanken en bestaat de moge-
lijkheid 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 27,5 km per uur liggen. Er wordt samen in één groep gefietst. Tijdens het 
tweede rondje van  50 km zal het tempo iets hoger liggen, maar ook hier geldt het 
motto “samen uit, samen thuis”. Verder is het dragen van een helm verplicht! 
 

Net als in het voorafgaande jaar is het mogelijk om per Stedumer één introducé 
mee te nemen. Doe mee en geef je op! Voor meer informatie en opgave (graag 
voor 18 september a.s.) kun je terecht bij: Jan Krottje j.krottje@hetnet.nl 0596-
551482 of 06-13287998 Arend Koenes 
a.koenes@hetnet.nl 0596-550870 of 06-21522766. Na opgave ontvangen de 
deelnemers meer detailinformatie over de Stemer Wielrentocht.                                                                   
 

 

v.v. Stedum 
 

Het nieuwe voetbalseizoen 2011/2012 staat op het punt om te beginnen, de eer-
ste bekerwedstrijden zijn bij het verschijnen van deze Stedumer al gespeeld. Ook 
dit seizoen houdt het bestuur van de v.v. Stedum u met regelmaat graag via de 
Stedumer op de hoogte van de ontwikkelingen op het sportpark aan de Bedu-
merweg.  
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De teams 
Het was even spannend, maar op het nippertje zijn we er in geslaagd om weer 
voldoende nieuwe jeugdleden te vinden die uitkomen in het geel/zwart van de v.v. 
Stedum. Hierdoor komt de v.v. Stedum het komend seizoen met 3 senioren-, twee 
junioren- en 4 pupillenteams uit in de competitie. Hiernaast heeft de v.v. Stedum 
ook nog één zaalteam, de thuiswedstrijden van dit team worden gespeeld in de 
Boshal. Dit is in principe op de vrijdagavonden om 20.00 uur. Wellicht aardig om 
ook eens deze voetballers aan te moedigen!  
 

Bij het eerste elftal is niet bijzonder veel veranderd. Andries de Vries is gestopt en 
Mark Bijman is overgekomen van Omlandia. De begeleiding zal ook dit jaar weer 
plaatsvinden door Krijno Bos (trainer), Harke Werkman (leider) en Wilco Witte-
veen (grensrechter). Het tweede team, bestaande uit ruim 20 spelers, is ook nau-
welijks gewijzigd. Wel heeft Johan Maring de plaats ingenomen als leider van de 
gestopte Bernard Hofman. Bij het derde is ook eigenlijk alles bij het ‘oude’ geble-
ven , natuurlijk zijn we wel erg blij dat Albert Mulder vanaf dit seizoen weer in het 
geel/zwart te bewonderen is. Omdat dit team enigszins krap in het aantal spelers 
zit (14), bij deze een oproep voor de ‘oudere’ jongeren om zich bij dit team als 
spelend lid (je hoeft dan echt niet elke week te spelen) aan te melden. Deelname 
aan de 3e helft is hierbij ook niet verplicht! 
 

Het A-juniorenteam is nieuw en we zijn erg blij dat het gelukt is om dit team (be-
staande uit 14 spelers) het komend seizoen de wei in te sturen. Om dit team 
‘compleet’ te maken was het wel nodig om  Wolter van Zanten, Robert Hermelink 
en Jeroen Bansberg  vanuit de senioren weer terug te plaatsen naar de A-
junioren. Ook bij dit team is als trainer een oude bekende teruggekeerd in de per-
soon van Marten Hovinga. Hij zal het komend seizoen als jeugdtrainer dit team 
naar een hoger niveau (proberen te) tillen. De begeleiding zal verder bestaan uit 
Jan de Jonge en Maris Keyser. Met veel ploegen uit de regio (o.a. Middelstum, 
Uithuizen en Roodeschool) belooft het een interessant en spannend voetbaljaar te 
worden voor dit team. 
 
De C-junioren, o.l.v. o.a. Tim de Jonge, zijn als team ongewijzigd gebleven en de 
verwachtingen van dit team zijn, na het net misgelopen kampioenschap in de 
voorjaarreeks van het vorige seizoen, natuurlijk hooggespannen. 
 

De D-pupillen is een nieuw team, maar bestaat volledig uit de E-junioren van het 
vorig seizoen. De begeleiding/training is ook dit jaar weer in handen van het suc-
cesvolle trio Martin Ypey, Jan Spijk en Jan Krottje. Omdat dit team met name be-
staat uit 1e jaars d-ers en een aantal 2e jaars E-junioren zal het zeker een uitda-
gend jaar voor dit team worden. 
 

De E-pupillen, bestaande uit de F1-pupillen van het vorig jaar, zullen onder leiding 
van Jan Jur Timmer proberen om hoge ogen te gooien tegen hun leeftijdsgenoten 
uit de regio. Omdat Lotte en Robyn gestopt zijn en Anna nog één jaar in de F-
pupillen blijft zal het overgebleven 8-tal jongens hun ‘mannetje’ moeten staan om 
goed voor de dag te komen.
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Bij de f-pupillen ook dit jaar weer twee teams.  Met 17 spelers is de bezetting 
vooralsnog magertjes, maar met enige creativiteit en het heen en weer schuiven 
van spelers tussen F1 en F2 moet het lukken om wekelijks twee teams de wei in 
te sturen. Ze spelen immers 7 tegen 7. F1 staat onder leiding van Andries de 
Vries en Lukas Kruidhof en bij F2 doet Arend Koenes de begeleiding. Natuurlijk 
heten we de nieuwkomers in dit team, te weten Jarvid Timmer, Michiel Timmer, 
DJ en Levi de Wit, Pelle Brandsma en Tomas Reker,  in het bijzonder welkom bij 
de v.v. Stedum. We hopen natuurlijk dat jullie een leuk en sportief voetbaljaar te-
gemoet gaan. Mocht je overigens 5, 6 of 7 jaar zijn, dan ben je altijd welkom om 
onze jongste teams te versterken. Voor meer info bel je Arend Koenes (06-
21522766). 
 

Kantinebeheer 
Het bestuur van de v.v. Stedum is bijzonder verheugd dat Sander en Jeannette de 
Leeuw het beheer met ingang van het nieuwe seizoen voor hun rekening gaan 
nemen. Natuurlijk ook bij deze nog dank aan Gerd Valkema die de afgelopen ja-
ren het beheer heeft gedaan. Ook het feit dat er weer enkele nieuw vrijwilligers 
zijn bijgekomen is goed nieuws. Natuurlijk zijn we altijd nog op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers (breder dan alleen de kantine natuurlijk), mocht je je talenten willen 
inzetten voor de v.v. Stedum dan kan dit natuurlijk altijd. Neem hiervoor contact 
op met één van de bestuursleden van de v.v. Stedum. 
 

Sponsoren gezocht! 
Om als ‘kleine’ vereniging het hoofd boven water te houden is het van groot be-
lang om ook voldoende sponsoren  te hebben die de v.v. Stedum een warm hart 
toe dragen. Op dit moment zijn er gelukkig vele bedrijven, ondernemingen en per-
sonen die de v.v. Stedum, door middel van kleding, wedstrijdballen, reclamebor-
den e.d., financieel steunen.  
 

Als bestuur hebben we echter de intentie om het aantal sponsoren de komende 
jaren ‘fors’ uit te breiden. Een eerste aanzet is hiertoe reeds gegeven door middel 
van een aantal nieuwe reclamebordsponsoren (o.a. de Rabobank). In de komen-
de periode zal extra ingezet worden om het aantal sponsoren (o.a. de reclame-
bordsponsoren) te vergroten dan wel aflopende contracten te verlengen.  
 

Mocht u  meer willen weten over de mogelijkheden om de v.v. Stedum te sponso-
ren dan kunt u contact opnemen met Pieter Berend Slager (06-40018529), hij 
heeft als voorzitter van de v.v. Stedum ook de portefeuille sponsoring in beheer. 
Kijk overigens ook niet gek op dat u binnenkort wellicht op een andere manier be-
naderd wordt.   
 

Tot slot 
Natuurlijk hopen wij u met regelmaat, als voetballer, supporter, sponsor, vrijwilli-
ger, ouder of…,  te treffen op het sportpark van de v.v. Stedum. Voor meer infor-
matie over de v.v. Stedum verwijzen wij graag naar www.vvstedum.com.  
 

Het bestuur van de v.v. Stedum 
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Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

"Wat is dat nu?" zult u zich afvragen, "wij horen dit jaar helemaal niets over vis-
wedstrijden...." Dat klopt. In tegenstelling met de voorafgaande jaren zijn er dit 
jaar geen 'Zomeravondwedstrijden' georganiseerd. 
De reden hiervan is vrij eenvoudig. Dit jaar blijkt na rondvraag (penningmeester 
J.J. Kalisvaart) slechts een gering aantal leden geïnteresseerd in onze competitie. 
Met slechts een paar wedstrijdvissers heeft het geen enkele zin om deze viswed-
strijden te organiseren. Financieel kan dat beslist niet uit. 
 

De situatie doet mij denken aan de situatie van jaren geleden. Toen was er bij de 
grootste groep van wedstrijdvissers ook geen animo meer om nog aan een be-
paalde competitie mee te doen. Naar ik mij herinner waren er op het laatst nog 
maar twee deelnemers per wedstrijd. Men heeft toen ook voor dat jaar een punt 
achter die competitie gezet. 
 

Toch zou je met alle wedstrijdvissers die ons dorp rijk is nog een mooie serie 
wedstrijden kunnen organiseren. Want in ons dorp wonen wel degelijk hengel-
sportliefhebbers die in het verleden in eigen dorp aan wedstrijden hebben meege-
daan. Soms begin je wel eens te tellen om hoeveel mensen dat het gaat. Dan 
kom je nog op een leuk aantal. 
 

Zelf vis ik ook niet meer. Te veel beperkt door mijn gezondheid. Maar het is best 
mogelijk dat ik er weer mee begin. Indertijd, toen wij nog de vis in moesten inleve-
ren om die te tellen en te wegen, zette ik meestal vooraf aan een wedstrijd mijn 
visspullen in de Stedumer haven klaar. Wanneer de wedstrijd begon en wij moch-
ten vertrekken, liep ik naar mijn spullen en ging vissen. Tegen de tijd dat de vis 
ingeleverd moest worden kon ik in mijn eigen tempo naar de Hoofdstraat lopen. 
 

Nu wij telkens met een hele ploeg vissers, verdeeld over een aantal auto's, naar 
een visplek gaan, is dat voor velen een gesleep. Gemiddel neem je meer mee 
dan voorheen. Bij voorbeeld een stoeltje, je leefnet, visstandaards en wat al niet 
meer. Waar ik mee wil zeggen dat het voordien doorgaans makkelijker ging. Zo 
namen de meeste wedstrijdvissers destijds hun hengel mee met een paar reserve 
toppen. In de jaszakken hun vispapieren, haakontsteker, pijlloodjes en een paar 
haakjes. Een praktisch lege tas waar meestal maar een beetje lokvoer in zat en 
een schepnet. De deegspuit hing om de nek. Zo visten zij het water af. Om de zo-
veel meter werd er dan gevist. Werd er gevangen dan bleef men staan. Zo niet 
dan verplaatste men zich weer. Pas nadat er gevangen vis in de tas zat werd de 
tas zwaarder. 
Tot slot: wat is nu nog de functie van een visclub, wanneer er geen wedstrijden 
meer worden gehouden? U kunt er terecht voor uw vispas. En de jeugd kan er 
een jeugdvergunning aanschaffen. 
Komen er volgend jaar wel weer viswedstrijden? Dat hangt helemaal van de leden 
af.    
 

Eldert Ameling  
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen"   
 



 18

 

De Steemer Agenda 
 

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

 
 
8 september  Steunstee in het Herv. Centrum van 14.00 uur -16 uur   

Onderwerp : Reis naar Ieper 
 

10 september   Opening gemeentelijke aula bij de begraafplaats.  
Tussen 11:00  – 17:00 een kleine expositie van de groei-
ende collectie van Stichting Historie Stedum.  

 

10, 11 september  Open Dagen en Fototentoonstelling Boekenwerkplaats, 
van 12.00 tot 17.00 uur, Hoofdstraat 45 

 

12 september   Begin van de trainingen van Volleybalvereniging Internos  
 

15 september    Om 20.00 uur Open Schuttersavond. 
 

17 september  Grote Spinningactie voor het goede doel 
 

24 september  Open Tuin bij De Heemen van 15.00 tot 17.00  
 

24 september   Steemer braai bij de haven 
 

26 september   Passage: spreker Drs. F. Postema uit Krewerd.  
Onderwerp: lezing vrouwenbeweging 

 

5 oktober Van16.30 tot 18.00 uur: opening muurschildering bij De 
Heemen en presentatie het boekje “De Verbindende Muur”  

 

25 oktober    Passage: Burgemeester A. Rodenboog. 
Onderwerp: hoe houden wij ons dorp leefbaar. 

 

11 november  Optreden Tineke Rouw om 20.00 uur in sporthal 
 
 
 

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 23 september. Kopij inleveren 
bij de redactie voor woensdag 14 september. 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 
 

 

 


