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Speelweek 2013 groot succes! 
 

Op 12 augustus in aanwezigheid van 
75 kinderen landden er twee 
ruimtevaarders op aarde, precies in 
Stedum. Ze waren afkomstig van een 
andere planeet en vroegen de 
kinderen om hen te helpen om een 
ruimtedorp te maken, zodat deze 
buitenaardse wezens ook in Stedum 
konden wonen. 
Dat was de start van de speelweek die 
in het teken stond van ‘een reis naar 
de ruimte’. Het was een geweldige 
speelweek, waarbij er planeten en 
ruimteschepen gebouwd werden. 
Groepen met namen als ISS,  

 
Discovery, Apollo 13 en Sojoesz bevolkten deze week Stedum.  
 

De kinderen leerden survivallen in de ruimte en moesten daarbij af en toe flinke 
stortbuien trotseren. Ze maakten shampoo en haargel samen met 
vertegenwoordigers van Youtech en gaven een fantastische voorstelling ‘Een 
bonte reis in de ruimte’ voor het hele dorp.  
 

Na een erg korte woensdagnacht verdienden ze in allerlei leuke spelletjes 
meteorietstenen. Daarmee konden ze boodschappenpakketten kopen met allerlei 
lekkere dingen daarin. Alle groepen maakten grote schalen met heerlijke 
gerechten. Als afsluiting van de speelweek hebben alle kinderen samen deze 
gerechten opgegeten. Moe en voldaan keerde iedereen terug op aarde. Het was 
een fijne ruimtereis.  
 

Wij (de speelweekcommissie: Dinie, Tamara, Patty, Catharina en Ingrid) willen 
graag alle kinderen, ouders, vrijwilligers en sponsors heel hartelijk bedanken! 
 

Ingrid Meijer 
 

 
 

 

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 Peter en Brenda Tillema met hun zoon Jasper en dochter Sabine (fo-
to: Janna Bathoorn). Eldert Ameling praat met hen onder meer over hun werk en liefhebberijen. 
Zo komen we te weten dat Peter verzekeringsadviseur is en Brenda kapster, dat Sabine op  
streetdance zit en haar broer muziekavonden verzorgt onder de naam Dj Jappa.  
  

 

Foto: www.stedum.com 
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Speelweek in foto’s 
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(Foto’s: www.stedum.com) 
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De familie Tillema, Borglanden 
 

Mooi weer! Overal zon! Nee het weer 
laat niets te wensen over. Zelfs van-
avond is het nog zonnig. Het is bijna 
halfacht. Ik heb deze avond een af-
spraak met de familie Tillema: Peter, 
zijn vrouw Brenda, zoon Jasper en 
dochter Sabine. Het is vandaag 15 
juli 2013. 
"Waar zullen wij gaan zitten? Binnen 
of buiten?" vraagt Brenda Tillema-
Hofman. 
 

En ja, dat is een lastige vraag. Buiten 
is het lekker in de zon. Maar in huis 
praat je misschien wat makkelijker 

en ligt het schrijfpapier steviger op 
tafel. Wij gaan naar de woonkeuken 
met een keukentafel met een dik ta-
felblad. En stoelen waarvan je kunt 
zeggen dat ze goed zijn voor onze 
ruggen. Ze zitten geweldig! 

 

Heel benieuwd zult u zijn naar het verhaal van de dansgroep "So What" uit Delf-
zijl, waar Sabine Tillema (2000) in danst. U las er ongetwijfeld al over op internet 
of in een krant. Zo stond er bijvoorbeeld in de Eemsbode een stuk met een hele 
mooie foto. 
In het weekend 18 en 19 mei werd deze geweldige dansgroep in Duitsland, in de 
plaats Bottrop, Europees kampioen streetdance!  
Sabine: "Ik houd erg veel van dansen en zingen. Als heel klein meisje danste ik 
en zong ik al." En heel fijn, terwijl sommige ouders vaak onbewust hun kinderen 
afremmen, werd Sabine door haar ouders gestimuleerd in haar creativiteit. Zo zit 
Sabine bijvoorbeeld ook op jeugdtoneel. 
Al op vierjarige leeftijd ging Sabine met haar vader Peter mee naar Bedum waar 
zij dan aan Streetdance deed, terwijl haar vader Peter Tillema (1972) in dat zelfde 
gebouw een uur lang aan het fitnessen was. 
Momenteel zit Sabine op een professionele dansschool in Delfzijl: 'Dansschool 
The Legacy'. Hier wordt zij in streetdance onderwezen en hier heeft zij haar dans-
groep "So What". "Ik ben daar op mijn achtste, negende naar toe gegaan." 

Peter: "Je hebt daar elf teams met een totaal van driehonderd kinderen met vier 
demoteams." 
"In mijn team," zegt Sabine, "zitten dertien kinderen. Op één jongen na zijn dat 
allemaal meisjes. De oudste is dertien en de jongste tien." 
Over het EK in Bottrop vertelt ze: "Wij hadden een demo van drie minuten en 
achttien seconden. Mijn vader en moeder waren allebei mee!" Wie dit geweldige 
optreden eens zou willen bekijken kan daarvoor terecht op 'You Tube'. 
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Peter: "In Nederland heeft Sabine aan meer wedstrijden deelgenomen. Dan weer 
gingen de kinderen met de auto, dan weer met de bus, naar bijvoorbeeld Drach-
ten, Sneek, Zwolle, Urk, Nijmegen." Sabine: "Wij zijn ook Noord-Nederlands 
Kampioen geworden in 2013. In 2012 waren wij bij de Noord-Nederlandse Kampi-
oenschappen tweede. Wij waren ook tweede van Nederland! Wij gaan nu nog 
naar het Nederlands Kampioenschap in Zwolle. En wij zijn geplaatst voor het We-
reldkampioenschap in Orlando in de Verenigde Staten in 2014!" Om deze reis te 
kunnen waarmaken zegt ze: "Wij zoeken nog meer sponsoren en willen graag be-
taald optreden! Misschien mogen wij wel optreden tijdens de feestweek in Ste-
dum!" 
De dansgroep heeft zich in Bottrop ook geplaatst voor het Europees Kampioen-
schap in Parijs, in november. "Dan gaan we met de bus en dan gaat mijn moeder 
ook mee!" 
 

Brenda Hofman Tillema (1973) heeft al achttien jaar een eigen bedrijf. Bijna ie-
dereen in Stedum en omgeving weet dat. Zij geeft mij haar visitekaartje waarop: 
'Kapsalon Brenda', Provincialeweg 3, Sauwerd. Op internet vindt u meer informa-
tie over deze kapsalon. 
Peter Tillema werkt bij 'Huizing Totaal Advies' aan het Jan Pelleboerplein in Pa-
terswolde, een bedrijf waar hij de verzekeringen regelt voor bedrijven en particu-
lieren. Peter: "Onze westerse samenleving is versmolten met verzekeringen. Elk 
individu kent zijn eigen risico's en die liggen bij een ieder anders." 
 

Peter is geboren in Delfzijl en getogen in Loppersum. "Maar," zegt hij met klem, 
"mijn beide opa's waren echte Stedumers! De één was Jacob Swieringa en de 
ander Pieter Tillema. Ik heb het uitgezocht op internet, mijn voorouders met de 
naam Tillema wonen hier in Stedum sinds 1705!" 
Zijn ene oma kwam uit Wedde. De andere uit Woltersum. Peter vertelt dat er ook 
een familie Tilma is. "Daarvan wordt gezegd dat dit een Friese naam is." 
 

Brenda Tillema-Hofman werd geboren in Ten Boer. "Ik was vijf toen ik in Stedum 
kwam wonen." Samen met haar ouders Sake en Dity en haar beide broers Gerard 
en Bernhard kwam ze naar Stedum. Dat was toen haar vader Sake Hofman hier 
aan de Lopsterweg 4-a zijn bouwbedrijf voortzette, dit nadat hij in Ten Boer geen 
mogelijkheden meer had het bedrijf uit te breiden. 'Bouwbedrijf S.B.Hofman' wordt 
sinds 2011 gerund door Brenda’s broer Gerard die getrouwd is met Gerdy de zus-
ter van Peter Tillema! Haar broer Bernhard woont met Elisa aan de Kaakstraat 8. 
 

Jasper Tillema (1997), de zoon van Brenda en Peter is helaas niet bij het gesprek 
aanwezig. Hij is een echte voetballer in hart en nieren en voetbalt bij de V.V. Ste-
dum. "Jasper," zegt zijn vader, "leeft voor de voetbalsport. Hij traint de F-pupillen, 
ondertussen al weer twee jaar. Eerst met Arend Koenes en nu met Klaas Willem 
Tilma. Jasper die gaat naar de A-junioren van SJO STEO." Verder is Jasper Til-
lema Dj op feestjes en op de chill-avonden die een aantal keren georganiseerd 
zijn voor de Stedumer jeugd. Hij is dan bekend onder zijn artiestennaam 'Dj Jap-
pa'. 
 

Brenda Tillema wilde al heel jong kapster worden. "Ik was nog maar zes jaar en 
toen wist ik het al!" Na de Mavo volgde zij eerst een eenjarige particuliere kap-
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persopleiding. Daarna deed ze in Groningen de opleiding aan de 'Kappersdag-
school'. Deze naam veranderde tijdens haar opleiding in 'Hairstylisten College 
Groningen'. 
"Op mijn achttiende was ik al klaar voor kapster. Hierna werkte ik één jaar bij 
'Pandora', in Groningen. Toen heb ik gesolliciteerd in Stedum bij Fred Kruizinga. 
Fred had vier salons: in Stedum, in Bedum, Middelstum en Sauwerd. Ik kreeg 
eerst een baan in Bedum en na vier maand ging ik in Sauwerd werken. Na twee 
jaar nam ik daar de zaak over." 
Peter: "Wij gingen in dat jaar trouwen. Dat was in 1995." 
Brenda: "Gedurende onze huwelijksreis heb ik examen gedaan: middenstands-
examen voor het middenstandsdiploma." 
Peter: "Ik begeleid op dit moment mensen, die net als Brenda destijds in Sauwerd, 
een zelfstandig ondernemerschap gaan starten. Dat betekent dat ik samen met 
deze mensen naar de risico's kijk en dat wij dan de daarvoor passende verzeke-
ringen afsluiten." 
 

Brenda: "In de periode 2008 tot 2011 ben ik in opleiding geweest bij een Italiaanse 
topkapper Maurizio Lombardo. Hij woonde ook in Italië. Het was een opleiding die 
ik samen met nog zeven andere mensen volgde. Wij moesten daarvoor naar Sur-
huisterveen en ook een keertje naar Italië. Deze topkapper legde er de nadruk op 
dat het knippen van het haar niet alleen maar knippen met een schaar is. Al zou je 
dat misschien in eerste instantie wel zo opvatten. Maar knippen is meer! Het is 
knippen met al je zintuigen. Hij leerde ons beter en anders kijken, beredeneren, 
invoelen, observeren en het contact leggen met het haar van de klant. Dit door het 
haar te bekijken, te voelen, waarmee je dan uiteindelijk bereikt dat je het haar van 
je klanten kunt laten leven op een natuurlijke wijze." Brenda heeft op dit moment 
drie personeelsleden. "Wij stylen het haar, knippen, kleuren, wassen, scheren en 
krullen het haar, van dames, heren en kinderen!" 
Heb je vaste klanten? "Ja, heel veel. Zo'n vijfennegentig procent is vaste klant. Ze 
komen uit veertig verschillende plaatsen. Voor ons is iedere klant bijzonder en ie-
der mens uniek." Brenda werkt zelf drieënhalve dag in de salon. De administratie 
doet zij thuis. 
 

Peter Tillema werkt vijf dagen in de week en daarnaast nog twee avonden. Peter 
is al weer veertien jaar secretaris van de 'Uitvaartvereniging Stedum'. Uit een na-
latenschap heeft Tillema een grote verzameling rouwkaarten gekregen. Van elke 
gedrukte rouwkaart, rondgebracht in Stedum, heeft hij een exemplaar. Dit vanaf 
1933 tot heden. Bij het woord 'rouwkaart' weet niet iedereen onmiddellijk waar het 
over gaat. Wanneer men in Stedum lid is van de 'Uitvaartvereniging Stedum' en 
komt te overlijden, worden deze rouwkaarten in opdracht van deze vereniging ge-
drukt en huis aan huis in Stedum rondgebracht. Op zo'n kaart staat naast de 
naam van de overledene ook een heleboel andere informatie. Onder andere de 
plaats en tijd van de te houden begrafenis, of crematie. Uit dit zelfde nalatenschap 
kreeg Peter ook een oude kaartenbak met oude namen en adressen van mensen 
uit Stedum. Al deze informatie heeft Tillema bestudeerd en in de computer ge-

bracht. Hij heeft statistieken gemaakt, alles in kaart gebracht. Zo weet hij onder 
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andere de gemiddelde leeftijd van de overledenen per tien jaar. Tillema maakte 
tabellen en grafieken.    
 

Ook is Peter voorzitter van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk in Stedum. 
Zijn vrouw Brenda begeleidt een groeigroep. Dat is een gesprek-geloofsgroep. In 
deze groep zitten mensen uit diverse hoeken zoals Hervormden en Vrijgemaak-
ten. Voor de familie Tillema is het geloof een basis. Vanuit deze basis proberen zij 
te leven. Peter: "Onze kerk in Stedum is de laatste jaren met een groeiend aantal 
kerken uit de omgeving in gesprek. Wij werken samen daar waar wij met elkaar 
kunnen groeien in ons geloof. Wij zijn heel blij met onze kerk en met ons geloof!" 
 

Eldert Ameling 
 
 
 

Geen KunstSpoor 2014 
 

Zoals bij een aantal van u misschien al wel bekend, was het Bestuur van Stichting 
KunstSpoor al enige tijd bezig met de opstart van de Kunstmanifestatie in 2014, 
langs de bekende één kilometer lange route dwars door de kern van het dorp. 
Echter, tot onze spijt moeten wij u meedelen dat vanwege de herinrichting van 
Stedum door de gemeente het evenement KunstSpoor volgend jaar niet door kan 
gaan. Zoals u inmiddels zult hebben vernomen zal een intensieve ingreep plaats-
vinden op de infrastructuur in Stedum. Omdat de gemeente ervoor heeft gekozen 
om de Stationsweg, de Kampweg de Hoofdstraat, de Kaakstaat en de Adriaan 
Clantstraat in de eerste fase van de herinrichting van Stedum op te nemen, blijkt 
dit precies ook de één kilometer lange route van KunstSpoor te betreffen. Het zou 
een te grote belasting geven voor de mensen die hun woning beschikbaar stellen 
als expositieruimte, maar ook voor de bezoekers. Daarnaast zou het teveel be-
lemmeringen geven in de programmering, maar ook in de logistieke uitvoering van 
de te verrichten werkzaamheden.  
In het jaar 2015 staat Kunst Monument gepland, dat altijd een jaar na KunstSpoor 
gehouden wordt. Het Bestuur heeft derhalve besloten om de Kunstmanifestatie 
van Stichting KunstSpoor tot nader order uit te stellen.  
 

Frans Bouma 
Bestuur Stichting KunstSpoor 
 
 

 
 

 

Land Art in dorpsbos Stedum 
 

Wil je meewerken aan een landschapskunstwerk onder begeleiding van kunstena-
res Miriam Geerts? Noteer dit dan op zaterdag 5 oktober in je agenda. Meer in-
formatie volgt in de Stedumer van september en op Stedum.com.  
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In de kijker 
In deze rubriek worden nieu-
we of minder bekende bewo-
ners van het dorp voorge-
steld. Deze borduurt verder 
op de oude rubriek : Nieuwe 
bewoners. Deze keer zijn 
Robert en Jessica. Zij wonen 
aan Borgweg 14. 
 

Sinds wanneer wonen jullie 
in Stedum?  

Sinds 13 april 2013 
 

Waar zijn jullie geboren?  
Robert is geboren in Meppel 
en Jessica in Groningen. 

 
 

Wat doen jullie voor de kost?  
Robert is vermogensadviseur bij een bank en Jessica werkt bij de klantenservice 
van een energiebedrijf en studeert nog. 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid?  
Robert houdt van voetballen zowel actief als passief en Jessica houdt van volley-
bal, muziek en afspreken met vrienden. 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming?  
Robert en Jessica gaan graag naar Griekenland. 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland?  
De poezen Fred en Ollie en een goed boek. 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen?  
Gezelligheid en vrienden. 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe?  
Ja, Robert gaat in Stedum bij de voetbalvereniging. 
 

Wat is jullie favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Ste-
dum dit boek of deze film zien?  
De film “The Shawshank redemption”, verfilmd naar het boek van Stephen King 
en is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Een aanrader. 
 

Wat vinden jullie naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum?  
De voetbaltribune op het sportveld. 
 

Wat is jullie antwoord op de  vraag van de vorige nieuwe bewoners: Zouden 
jullie, ondanks de aardbevingen, een huis in Stedum willen kopen?  

Het weegt niet op tegen de voordelen. 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen?  

Jullie worden gedwongen jullie huis te verlaten en mogen twee dingen meene-
men. Wat nemen jullie mee? 
 

Afie  Nienhuis 
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Oogstfeest op de dorpstuin 

 

Het is al weer bijna september: de dagen korten en de herfst met regen en wind 
staat  voor de deur. Ook met de gezelligheid van weer binnen zijn en de (hout) 
kachel opstoken. Maar eerst gaan we het tuinseizoen daverend afsluiten met een 
oogstfeest. Het oogstfeest combineren we dit jaar met burendag. De dag door het 
Oranjefonds uitgeroepen tot 'Dag om elkaar te Ontmoeten'. Wat is er mooier om 
op die dag samen iets te bouwen en daarna samen te eten. 
 

Op zaterdag 21 september is 
oud en jong vanaf 14.00 uur 
welkom op de Zorgbuurderij 
om samen een leemoven te 
bouwen. Leem wordt ge-
maakt van klei en zand. Van 
dit mengsel worden leem-

broodjes gemaakt (zie fo-
to,s). Kinderen van alle leef-
tijden kunnen hier uitstekend 
aan mee werken. Trek je 
laarzen aan en kleren die 
vies mogen worden. Terwijl 
de oven drooggestookt wordt 
en er muziek is van  

vanimpe&vanesch, is er tijd om broodjes te kneden, (echte, van brooddeeg) en 
pizza’s. En natuurlijk wordt er geoogst van alles wat er groeit op de tuin en in de 
kas. Van al die verse groenten en niet te vergeten van alles wat er de afgelopen 
maanden is ingemaakt: jams en sappen, chutneys en zoetzuur wordt een maaltijd 
gemaakt. 
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Komt u ook bouwen, 
oogsten, koken, eten 
en delen op zaterdag 
21 september tussen 
14.00 en 20,00 uur? 
Héél hartelijk welkom 
namens alle moestui-
niers van dorpstuin de 
Heemen. 
 

Mannie Hovenkamp 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inmaken en appelsap 
 

Na het groot succes van de actie van vorig jaar willen we het maken van appelsap 
van Steemer appels ook dit jaar weer organiseren. Op 12 oktober komen we weer 
langs.  
 

Inmaken 
We hebben inmiddels een aantal succesvolle bijeenkomsten gehad. Op 4 sep-
tember en 18 september vanaf 15.00 kunt u  meedoen met het inmaken van pro-
ducten van de dorpstuin. We hebben nog potjes en flessen met deksels nodig, wilt 
U die voor ons bewaren? 
 

Margreet Wiersema 
 

 

Het Verhaal van Stedum 
 

Meer dan 30 winkeltjes in de Hoofdstraat. Stel je eens voor hoe ons dorp er toen 

uit zag! En wat was er allemaal nog meer dat nu verdwenen is? Welke verenigin-
gen en hoe zag de Vlasfabriek eruit? Zo maar een paar vragen waar we -  Agmar 
van Rijn, Lorette Verment en Susanna Lemstra  - al een hele tijd mee rond liepen. 
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Natuurlijk hoorden we verhalen over hoe het hier vroeger was, maar altijd stukje 
bij beetje. 
 

Zou het niet fantastisch zijn om de verhalen van mensen die hier geboren en ge-
togen zijn, te verzamelen en op te schrijven? Niet alleen omdat we graag de ver-
halen wilden horen, maar vooral om de geschiedenis niet verloren te laten gaan. 
Nu zijn er immers nog veel oud-Stedumers die hun verhaal kunnen vertellen en 
ons mee kunnen nemen naar hoe het ooit was in ons dorp. Hun persoonlijke ver-
halen zijn verweven met de geschiedenis van Stedum: de verschillende panden in 
het dorp en hun geschiedenis, de vlascultuur, de jaren 20-30 en  de periode van 
en na de oorlog, de rol van de middenstand en hoe het winkelaanbod langzaam 
verdween, de geschiedenis van de scholen, de positie van de vrouw, de mechani-
satie in de landbouw, de rol van religie, de sociale samenhang en het verenigings-
leven.  
 

In 2009 bedachten een klein clubje Het Verhaal van Stedum. Laat mensen hun 
verhaal vertellen en je krijgt een duidelijk beeld van de geschiedenis. We 
plaatsten een oproep in De Stedumer en ongeveer 20 enthousiastelingen meld-
den zich om de verhalen op te schrijven. Daarnaast zochten we ook samenwer-
king met Stichting Historie Stedum die de verhalen in ieder geval zou gaan bewa-
ren.  
 

Vanaf een kleine twee jaar geleden zijn mensen geïnterviewd, zijn er foto’s uitge-
zocht maar ook nieuwe portretten gemaakt. Dat leverde niet alleen een schat aan 
informatie op, maar ook prachtige verhalen. Die circa 30 verhalen gaan we nu 
bundelen omdat we er van overtuigd zijn dat veel meer mensen in Stedum die 
verhalen graag willen lezen.  
 

Het Verhaal van Stedum wordt een bundel met interviews en foto’s (gekopieerd), 
gebonden door boekbindatelier Wim Gremmen. De prijs van de bundel is mede 
afhankelijk van het aantal te maken exemplaren. Wij verwachten dat de prijs tus-
sen de € 10 en € 15 ligt. Het is de bedoeling - ijs en weder dienende - dat het eer-
ste exemplaar op Open Monumentendag (14 september) wordt gepresenteerd. 
 

Om een beeld te krijgen van het aantal, willen we graag weten hoeveel mensen in 

principe belangstelling hebben om een of meerdere bundels te kopen. Heeft u be-
langstelling? Geef dat dan uiterlijk 31 augustus aan ons door. Dat kan via de mail: 
stedum@comenco.nl en vermeldt daarbij uw naam en adres en om hoeveel 
exemplaren het gaat.  Heeft u geen mail? Geen nood, dan kunt u ons ook even 
bellen: (0596) 55 15 88, u krijgt dan waarschijnlijk Wim Gremmen aan de telefoon 
en kunt uw gegevens aan hem doorgeven. 
 
Zodra wij het aantal exemplaren weten, kunnen we  de exacte prijs berekenen en 
zullen u dat melden. U kunt dan beslissen of u een bundel koopt, of misschien 
zelfs meer exemplaren wenst. 
 

Susanna Lemstra 
De werkgroep Het Verhaal van Stedum 
 

 

mailto:stedum@comenco.nl
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Tentoonstelling Stedum in de Boekwerkplaats 
 

Tijdens de Open Dagen van De Boekwerkplaats aan de Hoofdstraat 45 is een 
tentoonstelling ingericht met werk van graficus Henk Breedland. Voor een aantal 
Stedumers is Henk Breedland een bekende. Een aantal jaren geleden maakte hij 
met zijn vlieger prachtige luchtfoto’s van Stedum die nu bij menig dorpsgenoot 
aan een muur hangen. Dit keer nieuw en ander werk van Henk Breedland. 
 

In de Boekwerkplaats hangen 14 gezichten op Stedum. Het zijn digitale schilderij-
en, gemaakt op basis van foto’s van Wim Gremmen.  
“Het mooie is dat je verf kunt aanmaken en mengen op je beeldscherm. Het stinkt 
niet en je hebt er nagenoeg geen nawerk van”, aldus Henk Breedland. “Je kunt je 
eigen penselen aanmaken. Er zijn eindeloze mogelijkheden waarvan er nog heel 
veel zijn die ik nog moet ontdekken. Ik experimenteer net zo lang met het beeld 
tot ik tevreden ben.” 

 

Het levert verrassende resultaten op die nu te zien zijn in de Boekwerkplaats. De 
Open Dagen zijn op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september  en  
zaterdag 7 en zondag 8 september, telkens van 13.00 tot 18.00 uur. 
Ook buiten de Open Dagen is het werk te bezichtigen, maar neem dan eerst even 
contact met ons op. Dat kan via info@boekwerkplaats.nl of 551588. 
Tijdens de Open Dagen is het overigens ook weer mogelijk voor kinderen om een 
eigen handgeschept papiertje te maken!  
 

Susanna Lemstra 
De Boekwerkplaats 

mailto:info@boekwerkplaats.nl
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Zomer picknick! 
 

Op 31 augustus is er om 19.30 uur een picknick op het borgterrein in Stedum. 
De picknick gaat uit van het christelijk platform Stedum. Lekkere hapjes en drank-
jes aanwezig. Schuif gezellig aan met uw kleedje of stoel! 
 

Petra 
 
 
 
 

sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp 
  

Schuttersvereniging in nieuwe zaal 
 

Het nieuwe seizoen van de Schutters gaat op donderdag 12 september van start 
in een nieuw onderkomen. De schutters schieten dit jaar in zaal Trefpunt aan de 
Bedumerweg te Stedum, een hele gezellige zaal waar wij ons zeker een jaartje 
zullen thuis voelen totdat  het nieuwe Moarstee klaar is. 
 

We beginnen dit jaar met een open oefenavond op 12 september. Een avond be-
doelt voor een ieder die de schietsport een warm hart toedraagt en waar men kan 
proberen te schieten met geweer en pistool. Ook mensen met een handicap kun-
nen de sport beoefenen daar er een speciale standaard voor is gemaakt waar het 
geweer op kan liggen. Er zal worden geschoten op banen van 10 meter. 
 

Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom en kunnen op deze oefenavond  
proberen of deze sport (wat heel gemakkelijk lijkt te zijn maar toch heel moeilijk is) 
ook voor hem of haar iets kan zijn. 
 

De competitie van de Schutters begint op 19 september en telt 25 avonden. Het 
seizoen duurt van september tot mei. Op 10 oktober zijn de Gemeentelijke Kam-
pioenschappen  bij de Vaste Hand te Loppersum. 
Graag tot ziens op 12 september. 
 

Coby Nienhuis 
Het Bestuur 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

'Papier is geduldig'. Eigenlijk vind ik dit een grappige uitdrukking. En je kunt er 

heel wat kanten mee op. Feit is dat wij drie jaar lang op zoek geweest zijn naar 
een nieuwe secretaris. In een periode van drie jaar hebben wij op deze plek re-
gelmatig ons probleem naar voren gebracht en naar een nieuwe secretaris ge-
vraagd. En inderdaad wij waren geduldig... 
 

Goed, ter zake. Voor mij ligt het laatste briefje van onze secretaris ad interim de 
heer Tjeerd Burgstra. Er zullen nog wel meer briefjes komen van Tjeerd, want ge-
lukkig hebben wij beiden ook op het gebied van muziek en taal een gemeen-
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schappelijke interesse. Maar dat dit het laatste briefje van de secretaris ad interim 
van H.C "Ons Genoegen" is, is een feit. 
 

Wij kunnen er grapjes over maken en zeggen: Doe een lijstje om dat briefje. Maar 
beter is het ons te realiseren, dat wanneer je drie jaar om een secretaris roept, er 
die gewoon niet blijkt te zijn... Misschien zegt dat veel over de hengelsport hier in 
Stedum. En toch hoor je aan alle kanten dat vissen in Nederland populair is en dat 
er in ons land veel mensen vissen. Daar moet je toch ook een bestuur voor heb-
ben? 
 

Wat staat er op dat briefje dat in het Gronings geschreven is? 'Moi Eldert, Ankom 
dingsdagoavend om 8 uur bie mie vergoadern. Heb mit Kalisvaart òfproat. As nait 
kins geern verslag mit mie hollen.' Enzovoort. 
Het is een uitnodiging om aanwezig te zijn bij de laatste bestuursvergadering waar 
Tjeerd Burgstra nog in functie aanwezig is. 
Het wordt een korte zakelijke bespreking. Na deze vergadering gaan alle spullen 
met betrekking tot de visclub uit de woning van Tjeerd mee met de voorzitter en 
de penningmeester. Wij hebben dan in alle eenvoud afscheid genomen van onze 
secretaris ad interim. 
 

In 'De Stedumer' van februari 2013 stond een uitgebreid overzicht van mijn hand 
van het werk dat Tjeerd Burgstra voor de hengelclub heeft gedaan. Men kan hier 
nu de einddatum 1 juli 2013 aan vastkoppelen. Want het is precies zo gelopen 
zoals Tjeerd Burgstra vooraf te kennen heeft gegeven: "1 juli van dit jaar (2013) is 
voor mij in bestuurlijk opzicht het eindpunt." 
 

Rest mij nog Tjeerd Burgstra hier te bedanken. Tjeerd, namens het bestuur en al-
le leden van onze hengelclub vanaf deze plaats hartelijk bedankt voor je grote in-
zet bij de Hengelcub "Ons Genoegen"!! Tjeerd Burgstra, reusachtig bedankt!! 
 

Eldert Ameling 
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen"   
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De Steemer Agenda 
 

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

31 augustus e.v. Tentoonstelling met werk van graficus Henk Breedland tij-
dens de Open Dagen Boekenwerkplaats. Andere data:  
1 september  en 7 en 8 september, telkens van 13.00 tot 
18.00 uur.  

 
31 augustus  Live muziek op het borg terrein. Georganiseerd door chris-

telijk platform Stedum.  
 

4 september   Vanaf 15.00 inmaken van producten van de dorpstuin 
 

5 september: Informatiepunt in het Hervormd Centrum van 14.00-
16.00 uur. Onderwerp: Het werk van een diëtiste. 

 
12 september  Start nieuw seizoen Schutters in Trefpunt  
 
18 september   vanaf 15.00 inmaken van producten van de dorpstuin 
 
21 september   Vanaf 14.00 uur: leemoven bouwen op de Zorgbuurderij  
 
5 oktober  Land Art in dorpsbos Stedum: meewerken aan een land-

schapskunstwerk onder begeleiding van kunstenares  
Miriam Geerts.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 september. Kopij inleveren 
bij de redactie voor woensdag 18 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@gmail.com  
Eldert Ameling. Fotografie: Janna Bathoorn. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
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