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 Open monumentendag 2018 
 

 

(Foto: www.historiestedum.nl) 
 

Stichting Historie Stedum en Open Monumentendag 
 

Op zaterdag 8 september 2018 doet Stichting Historie Stedum mee aan de Open 
Monumentendag. Het thema dit jaar is Europa. Er worden die dag onder andere 
foto’s getoond over de restauratie van Rijksmonument Peertil bij Stedum (1995-
1996) en de aanleg van een fietspad over Peertil (2000). 
De restauratie en de aanleg hiervan zijn mede tot stand gekomen met onder meer 
een Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.  
 
Tevens kan men de armenlap en de begraafplaats bezoeken.  
Deze dag vindt plaats in en rondom ons clubhuis, de aula, aan de Stationsweg 
29a en duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur. U bent allen van harte welkom bij Stich-
ting Historie Stedum. 
 
 

 

Het gezicht van Stedum 
 

De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een of meerdere Stedumer(s). De 
foto hoort bij de rubriek 400 woorden waarin Math M. Willems op zoek gaat naar de passie van 
dorpsgenoten. Deze keer Sietse en Vera (foto: Jan Pitt). 
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(Foto: Martien Spits-Straatman) 
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In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze keer Jeroen Lueks en Lisa Sneijder, Lellensterweg 24. 
  
Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds 1 april 2018.” 
 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
Jeroen: “Ik ben geboren in Loppersum en heb ook mijn jeugd doorgebracht in 
Loppersum.” 
Lisa: “Ik ben geboren in Groningen en heb ook mijn jeugd doorgebracht in Gro-
ningen.” 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Lisa: “Ik ben huishoudelijke hulp in Groningen.” 
Jeroen: “Mijn functie is proces engineering.” 
 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Jeroen: “ Klussen aan het huis, sport en samen houden we van reizen, vrienden 
en dieren o.a. kippen en poezen.” 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
“We vinden Griekenland een mooi land.” 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen? 
“We zochten een huis wat we moesten opknappen.” 
 

Wat zouden jullie doen als jullie de Postcodeloterij Straatprijs winnen? 
“We zouden familie en vrienden meenemen op reis.” 
 

Wat vinden jullie, naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“We vinden het haventje erg mooi.” 
 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Hoe kunnen we 
als Stedumers onze boeren nog meer waarderen?” 
Jeroen: “Een dienst bewijzen als de gelegenheid zich voor doet.” 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Waarom ben je in Stedum komen wonen ondanks het aardbevingsgebied?” 
 

Afie Nienhuis 
 

 

Collecte Dierenbescherming 
 

Van 1 t/m 6 oktober willen we ook weer collecteren in Stedum voor de Dierenbe-
scherming. We zoeken nog collectanten. Wil jij meehelpen en collecteren in een 
aantal straten in Stedum? Meld je aan via www.dierenbescherming.nl/collecte. 
Of neem even contact op met mij. Stationsweg 16; 06 - 14 92 43 00 
 

Tineke Werkman 
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Aan de slag 
 

Half mei kregen wij: Marcel, Mariele, Ale en Vera, opnieuw de zorg voor een nest-
je jonge kauwtjes van het Klokkepad. Van ’s morgens vroeg tot de schemering elk 
uur voeren. Regelmatig deelden we het ouderschap met de buren: Jack, Francoi-
se, Pelle en Sil. Aanvankelijk waren het er 4 maar al gauw bleek dat één van de 
vier niet mee kon komen en stierf. De kinderen hebben een waardige rustplaats 
voor ‘kleintje’ gemaakt in de tuin. Een nieuwe generatie uitvaartassistenten in op-
leiding. 
 

Supersnel 
De andere drie groeiden als kool, voornamelijk op kattenvoer. Wanneer je ze één 
dag niet gezien had, schrik je gewoon van hoe snel ze veranderen en groeien. Na 
een maand zijn ze van de emmer verhuisd naar het buitenhok in de tuin. Dit hok is 
grotendeels van hergebruikt materiaal van het buitenhok uit 2015. Zo doen de 
echte kauwtjes ouders ook.  
 

Vrij 
Opvallend is dat er ook steeds volwassen kauwtjes in de buurt zijn van het hok. 
Vooral in de ochtend en ’s avonds. Misschien zijn het hun biologische ouders? 
Wie zal het zeggen. Ze praten in elk geval met elkaar. De volwassenen brengen 
ook hapjes voor ze mee. 
Hoe eerder de verbinding met de kauwtjesgemeenschap hier in het dorp is her-
steld hoe beter. Overdag staat het hok helemaal open. Ze komen naar me toe als 
ik eten ga geven. Ik roep kauw-kauw! En zij roepen terug en landen al snel ergens 
in de buurt. Nu blijven ze de hele dag nog een beetje in de buurt van ons huis 
maar binnenkort gaan ze hun blik verruimen naar de rest van het dorp. 
 

Net mensen 
Eigenlijk hebben ze veel weg van mensenkinderen, ze groeien als kool, zijn super 
nieuwsgierig, leergierig, sociaal en op elkaar gericht, ze kletsen heel wat af (kauw-
kauw!). Als je er op let, hoor je ze gedurende de zomer overal, ‘kletsen met el-
kaar’.  Alles moet onderzocht worden. Mensenbaby’s doen dat met hun mond, 
kauwtjes met hun snavel. Ze doen dat heel voorzichtig en aftastend maar als je 
het niet kent, kan zo’n verkennende snavel wel een beetje eng zijn. 
 

Toch weer anders 
Dit koppeltje is duidelijk minder op mensen gericht dan die van het vorige nestje 
dat we grootgebracht hebben. De vorige keer was geen feestje in het dorp ‘veilig’ 
voor ze, in die zin dat ze overal waar mensen samen kwamen (BBQ’s en feestjes, 
tennisbaan etc.) zij er op af gingen en graag in het middelpunt van de belangstel-
ling stonden. Ze gingen op je hoofd of schouder zitten en lieten zich graag aaien. 
Maar ze kwamen steeds bij ons terug om te ‘bedelen’ om eten en ’s nachts zaten 
ze in het hok. 
Dit stel ging echter zodra ze in het buitenhok waren bedelen bij de volwassen 
kauwtjes. In na twee weken buitenhok, zijn ze volledig opgenomen in de kauw-
tjesgemeenschap in het dorp. 
 

Mariele Mijnlieff 



 7

 

Op 21 september geht’s wieder los! 
 

 
 

Vrijdagavond 21 september kunt u de Duitse Stedumers ontmoeten. We hopen ze 
vanaf 18 uur te ontvangen bij Jan de Patatman, waar Jan voor de gelegenheid 
dan ook een tap heeft neergezet. Jan slaat ook extra eierballen in, en zo is een 
warm Gronings welkom aan de eet- en drinkkant al geregeld. We hopen natuurlijk 
dat u ook allemaal even gezellig komt buurten op het nieuwe haventerrein. En 
mocht dat vrijdagavond nog niet gelukt zijn, dan is er zaterdagavond een tweede 
kans, de feestavond in Moarstee. Zowel kletsen en aan de bar hangen, als een 
dansje wagen, DJ Jappa is er klaar voor. Dat zal voor de Duitse gasten en hun 
gastgezinnen nog niet meevallen, na een dagje Schiermonnikoog. Ook dan bent u 
van harte welkom, de kosten zijn voor eigen rekening. 
 

Nog even de tijden voor het weekend van 21 - 23 september: 
Vrijdagavond 18.00 uur: aankomst in de haven, waarna eten en een gezellige 
avond in Moarstee. Zaterdagmorgen 8.15 uur: vertrek met auto’s naar Lauwers-
oog, 9.30 afvaart boot, terugreis 15.30 vanaf Schiermonnikoog. Zaterdagavond 
21.30: feestavond in Moarstee. Zondagmorgen 11.00 uur: brunch; Zondagmor-
gen 13.30 uur: uitzwaaien. 
 

Es wird wieder klappen,  Stedum-Stedum bestaat 40 jaar! 
 

Lies Oldenhof 
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(Foto:Jan Pitt) 
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400 woorden 
 

Vera en ik 
 

Een breed lachende jongeman haalt een zojuist uitgestapt meisje van de trein. 
“Ja”, straalt Sietse van der Ree, “we kennen elkaar nu twee maanden.” “Drie”, 
verbetert Vera fijntjes. De verliefdheid spat er van af.  
 

Ik praat later met Sietse - die als student het grootste deel van de week in stad 
woont – in het ouderlijk huis aan de Bedumerweg 36. Hij vertelt: “Ik kwam haar in 
december 2017 tegen en dacht: Dat is leuk! Ik praat met haar, zie haar een tijdje 
niet, praat weer met haar. We studeren beiden biologie, ik ecologie en evolutie, 
wat voor mij ook veel vragen oplevert over mijn geloof in relatie tot de weten-
schap”, legt Sietse uit. Sietse wil later ook documentaires maken, deed aan caba-
ret en speelt nu bij het studententoneel. Vera studeert neurobiologie en biomedi-
sche wetenschappen. “Ik zit in een vriendengroep, waar Vera inmiddels ook toe-
behoort,” vervolgt Sietse. Op een dag eet ik door toeval eens alleen met haar op 
haar kamer. Ik maak andijviestamppot met spekkies en nootmuskaat, recept van 
mijn vader. Volgens Vera de lekkerste stamppot ooit. We praten nog lang door. 
Spreken vaker af: samen hardlopen, samen naar een cabaretvoorstelling van 
Veldhuis & Kemper.” 
 

Op Bevrijdingsdag, 5 mei, gaan ze samen de hele dag naar het stadspark, waar 
ze genieten van de coverband Hot Me tot de rappers van Wat Aans … SJOMP ! 
Geweldige dag samen met een heus persoonlijk Bevrijdingsdagmoment: de eer-
ste kus ... 
Op zes mei nemen ze samen in Martiniplaza de opblaashindernisbaan van vier-
honderd meter lengte.‘s Avonds barbecueën bij Sietses ouders.  
 

“Ook in de muziek vinden we elkaar: allebei fan van Kaleo, een IJslandse band. Ik 
bewonder John Mayer, Vera Bløf en Thé Lau. Samen luisteren we radio Veronica 
(eighties en sixties muziek). 
Ik speel gitaar (Cort, westerngitaar) en geef Vera op haar Ibanez gitaarles. Met de 
band Follow die Opwekking (oude liederen/ modern getoonzet) speelt, treden we 
in kerken op”.  
Ze gaan na 5 en 6 mei als vriend en vriendin verder. “ Altijd veel praten. Heel vaak 
denken we spontaan aan hetzelfde, bijvoorbeeld aan het zelfde zure snoepje. We 
dagen elkaar (soms ook met humor) veel uit: van wedstrijdjes karten tot onbenul-
lige dingen als wie heeft het snelst het bord leeg, wie is het snelst aan de overkant 
van de weg, wie drinkt het vlugst het glas leeg. We houden elkaar vaak voor de 
gek, ze giert om mijn absurde verhalen.” 
 

Nu naar Noorwegen met een tweepersoons koepeltent in de Nissan Micra van 
Vera’s oma: “Vera en Ik.” 
 

Math M. Willems 
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Hittegolf in Dwingeloo en meer 
 

 
 

Een zomerkamp in een hittegolf houden in Dwingeloo bleek te doen. De kinderen 
die meegingen op het zomerkamp van de Struners en hun begeleiding waren in 
Dwingeloo misschien wel beter af dan thuis. In een tent of buiten slapen is frisser 
dan in huis. En buiten slapen kon op twee manieren, op je matje op de grond of in 
een hangmat. Het programma werd aan het weer aangepast. Veel water drinken, 
op de warmste dag zwemmen, tijdens het wandelen water in de nek gieten en in 
Dwingeloo even onder de tuinsproeier gaan staan. De kinderen hebben zich on-
danks de hitte dan ook prima vermaakt en gedurende de week zag je ze steeds 
meer met elkaar optrekken. Leeftijden lopen aan het eind van de week dan ook 
vaak door elkaar en elkaar helpen is dan heel gewoon geworden. Dee keer waren 
we er met 35 leden, en wie weet zijn dat er met de oprichting van de twee nieuwe 
leeftijdsgroepen volgend jaar nog meer.  
 

Belangrijke data 
Op 15 september starten de Struners weer, en van 5-7 oktober is het oktober-
kamp in Sellingen gepland. Op 13 oktober is iedereen vanaf 13.30 van harte wel-
kom bij het installeren van nieuwe leden en het overvliegen (van de ene leeftijds-
groep naar de andere). 
 
Nieuwe speltakken bij de Struners 
In december 2018 zijn de Struners 10 jaar actief als scoutinggroep. We hopen 
daar op 15 december op feestelijke wijze bij stil te staan. Maar nu vraagt iets an-
ders onze aandacht, de uitbreiding van de vereniging met twee nieuwe doelgroe-
pen, voor volwassenen (de Struners-stam) en voor kinderen in de leeftijd van 5-7 
jaar (Bevers). 
  

Bij een interview met een lid van het eerste uur op het Noordelijk Pinksterkamp 
werd de ambitieuze uitspraak gedaan dat de Struners volgend jaar met vijf  
leeftijdsgroepen vertegenwoordigd zijn in de Marnewaard. Er zijn nu drie leeftijds-
groepen, welpen (7-11 jaar), scouts (11-15 jaar) en explorers (15-18 jaar). De 
Struners waren maar liefst met 35 leden op zomerkamp in Dwingeloo, de nieuwe 
groepstent is er al op berekend. 



 11

Oprichting Struners-stam 
Op 13 april is er een eerste (barbecue) bijeenkomst geweest voor de volwasse-
nengroep, de zogenaamde stam. De functie van de stam is ten dienste te staan 
van de vereniging. Dat doen de stamleden o.a. door te koken op kamp, zoals re-
cent in Dwingeloo. Eenmaal per maand is er een activiteit, meestal op vrijdag-
avond. Wat opvalt is het grote enthousiasme, deels van mensen die vroeger op 
scouting zaten, maar ook van mensen die graag op scouting hadden gewild. Dit 
aanbod van de Struners blijkt hierop goed aan te sluiten.  
De eerste avond voor deze groep leden en belangstellenden wordt georganiseerd 
op vrijdagavond 28 september in Moarstee, vanaf 21 uur onder het genot van een 
vuurtje. Onderwerp zal dan ook zijn het koken op kamp, wat op 5-7 oktober al aan 
de orde is. Voor het koken op dit kamp hebben zich al mensen opgegeven, maar 
er mogen zeker nog meer bij, ook voor het kamp zelf. 
  

Oprichting Bevers 
Gezien de toenemende belangstelling en de wachtlijst voor de welpen willen we 
na de zomervakantie starten met de voorbereiding van de Bevergroep, voor kin-
deren van 5 tot en met 7 jaar. Deze groep komt op zaterdag om 13.30 uur bij el-
kaar en sluit af om 15.30 uur. Te zijner tijd kijken we ook naar de mogelijkheid om 
met deze groepen ook kampeerervaring op te doen. 
 

Leiding nodig 
Uitbreiding betekent ook dat er meer leiding nodig is. Voor leidinggeven is  
ervaring met scouting niet strikt noodzakelijk. Ook kunt u zich altijd opgeven als 
ranjaleiding, wel helpen en meegenieten, maar niet programmaverantwoordelijk 
zijn. In overleg met u kijken we wat het beste past. Binnen de vereniging is inmid-
dels voldoende ervaring om u wegwijs te maken. Hebt u/je belangstelling voor het 
geven van leiding of wilt u uw kind graag laten deelnemen aan de Bevers? Of wilt 
u lid worden van de stam? U kunt dat aangeven bij lies.oldenhof@perivert.nl of via 
de secretaris, Floris Kapteijn, via kapteijn@gmail.com. Als u meer wilt weten kunt 
u bellen of appen met 06-204 269 14. Op verzoek sturen we u dan graag een 
aanmeldformulier toe. 
 

Lies Oldenhof 
 

 

BurgerInitiatiefGroep Stedum: plan voor woningbouw  
 

Het leefbaar houden van het platteland is al decennia een hoofdbreker van for-
maat. Ook in Noord-Groningen. Een krimpende bevolking, dubbele vergrijzing 
(mensen worden ouder en veel meer mensen worden oud) en een imagopro-
bleem door de aardbevingsellende. Schade aan gebouwen, maar vooral aan 
mensen. Mensen die de weg kwijtraken in het schimmige doolhof van regeltjes, 
papierwerk, verschillende aanspreekpunten en steeds maar weer wijzigende af-
spraken. De worst die werd voorgehouden wordt helaas steeds korter vanwege 
de overheid en de NAM die er van hun kant telkens een forse plak afsnijden. 
Mensen raken gedesillusioneerd en ziek.  
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Ondanks het negatieve imago willen mensen toch in Noord-Groningen blijven wo-
nen. Omdat ze hier al hun hele leven wonen en hun sociale netwerk hier hebben. 
Maar ook nieuwe mensen zoeken hier hun plek. Omdat ze in de buurt (Eemsha-
ven) aan het werk komen, de huizen nog betaalbaar zijn en hier nog rust en ruim-
te is. Ook nieuwbouw vindt nog plaats. Maar dan vaak in de grotere kernen. Met 
als achtergrondgedachte dat die kernen daardoor meer kans hebben de voorzie-
ningen te behouden die ze nu hebben. Op zich geen verkeerde gedachte.  
 

In Stedum is onlangs een groep mensen bij elkaar gaan zitten (BurgerInitiatief-
Groep Stedum: BIG) die vinden dat ook in kleine dorpen gebouwd moet worden. 
Niet alleen om de bestaande voorzieningen en verenigingen in stand te houden, 
maar vanwege de sociale context. In Stedum vertrekken ouder wordende mensen 
naar grotere kernen in de omgeving vanwege de beschikbaarheid van passende 
woningen. Voor jongere starters is er geen huurhuis of starterswoning beschik-
baar. Ook die jongeren trekken gedwongen weg uit Stedum. BIG wil deze tendens 
ombuigen. Door te bouwen in Stedum. Om het dorp aantrekkelijk een leefbaar te 
houden. Stedum verdient het, want het is een actief dorp met goede sociale struc-
tuur (buurthulp en het actieve “Zorgzaam Stedum”), het kent vele verenigingen, de 
eerstelijnszorg is goed geregeld, er is prima openbaar vervoer (Groningen snel en 
goed bereikbaar en dit najaar wordt begonnen met de nieuwbouw voor de sa-
menwerkingsschool. Dat laatste maakt samen met de rust en de ruimte die er in 
Stedum is het tot een prima plek voor opgroeiende kinderen.  
De ruimte voor woningbouw is er. De vraag ook. Dat blijkt wel uit de goede door-
stroming op de huizenmarkt in Stedum. Er staan ook geen huurwoningen leeg.  

Woningen voor de werknemers van de bedrijven in Stedum zijn niet beschikbaar. 
Maar ook niet voor de werkgevers in de Eemshaven. De komende jaren zullen 
daar veel extra mensen aan de slag gaan in de nieuwe bedrijven die zich daar 
gaan vestigen en vanwege de uitbreiding van bestaande bedrijven. Stedum ligt 
vlak bij de Eemshaven, aan een goede verbindingsweg. 
 

BIG wil dan ook graag dat er gebouwd gaat worden. Niet alleen reguliere wonin-
gen. De aandacht zal ook specifiek gaan naar woningen voor ouderen en starters. 
Het gaat om een toekomst gericht woonconcept. Waarbij oud en jong door elkaar 
woont. Jong denkt om oud en oud is achterwacht voor jong. In het concept kan 
ook rekening gehouden worden met de zorg van de toekomst: de EHealth.  Sen-
soren bewaken de gezondheidstoestand van één van de bewoners en zonodig 
kan een alarm verstuurd worden naar iemand die in hetzelfde complex woont, na 
bijvoorbeeld een valpartij, of naar een arts als bijvoorbeeld het hart ongewenste 
stoornissen vertoont. 
De plannen liggen er klaar voor. Een plaatselijke ondernemer wil voor eigen reke-
ning en risico woningen voor deze doelgroepen realiseren. 
 

Binnenkort zal BIG met politieke vertegenwoordigers van de gemeente Lopper-
sum de plannen bespreken en de verschillende locaties in het dorp bezoeken 
waar woningbouw plaats zou kunnen vinden.  
 

Karel Zuiderveld 
Namens BIG 
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JE LOOPT de Lopsterweg af, opgetogen. 
 

Hier dartelen paarden door de wei. 
 

Dan geloof je niet je eigen ogen. 
 

Hoe komt die poema op de klei? 
 

De zwarte poema loopt gebogen. 
 

Je zit in angst dat hij bij je komt. 
 

Nee, poema's, je hebt ze nooit gemogen. 
 

Je bent al bang voor een grote hond. 
 

Een stukje verder is het plots geen roofdier, 
 

maar een huiskat, wel erg groot. 
 

Er is iets geks hier, iets ongewoons hier, 
 

het perspectief dat misleidt het oog. 
 

En op een dag, een tijdje later, 
 

zit er een wild konijntje aan de weg. 
 

Maar wij hebben hier uitsluitend hazen 
 

en snel denk jij het konijntje weg. 
 

Eldert Ameling 
 

 

Open Dagen Boekwerkplaats Stedum  
 

Schitterend Sierpapier en Sterboeken 
 

Op zaterdag en zondag 8, 9, 15 en 16 september 2018 van 13.00 tot 17.00 uur 
houden we Open Dagen in de Boekwerkplaats aan de Hoofdstraat/hoek Lopster-
weg. We laten zien wat er tijdens cursussen gemaakt wordt, maar ook dit jaar 
hebben we weer een leuke, verrassende tentoonstelling. Of beter gezegd: twee 
tentoonstellingen. Een over sierpapier en een rondom het zogenaamde sterboek.  
 

Sierpapier 
Boekbinders zijn gek op papier. Hoe groter de variatie hoe beter. Nog leuker is het 
om zelf papier te maken en het zelf ook te versieren. Dat kun je trouwens op veel 
verschillende manieren doen: bakmarmeren of met stijfselmarmer werken, be-
drukken of stempelen - te veel om op te noemen. Daarom hebben wij tijdens onze 
open dagen een tentoonstelling ingericht met Schitterend Sierpapier. 
We houden op 8 en 9 september om15.00 uur een korte lezing over verschillende 
vormen van sierpapier en laten we producten zien waarin het papier is verwerkt. 
 

Sterboeken 
Een sterboek is een hele bijzondere bindwijze: ingeklapt past het in de boeken-
kast, opengeklapt is het sterboek een opvallend object. Tijdens onze open dagen 
staan ruim tien verschillende sterboeken (uit Nederland en België) tentoongesteld. 
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Verschillend qua inhoud maar ook qua vorm en techniek. Het bekijken meer dan 
waard! 
 

Tijdens het tweede weekend kun je op 15 en 16 september om15.00 uur een kor-
te lezing bijwonen over het sterboek en laten we de tentoongestelde boeken uit-
gebreid zien. 
 

Heb je een vraag aan de boekbinder over een boek dat nodig gerepareerd moet 
worden? Neem het mee naar onze open dagen en Wim Gremmen kan vrijblijvend 
advies geven. Meer informatie vind je op www.boekbindatelier.nl 
 

Op zaterdag 15 september staan er – bij de juiste wind – bovendien weer tal van 
prachtige grote vliegers in de lucht bij de Boekwerkplaats. 
 

Susanna Lemstra 
 
 

 

sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor  

 

Schuttersseizoen 
 

Het nieuwe Schuttersseizoen 2018-2019 start op 13 september met een open oe-
fenavond in ons clubhuis Moarstee. De Schuttersvereniging heeft 2 pistolen en 6 
geweren in hun bezit. We schieten op een 10 meter baan. Ook is de vereniging 
vorig jaar gestart met een nieuwe klasse. De ondersteunende klasse. Iemand die 
moeite heeft stil te blijven staan of een lichte handicap heeft kan in deze onder-
steunende klasse schieten. Het geweer rust in een V staander en men schiet met 
een hand aan het geweer. Een ieder die de schietsport een warm hart toedraagt 
is welkom op donderdag 13 september. We zijn een gezellige vereniging voor 
dames en heren en voor alle leeftijden. 
 

Coby Nienhuis 
Het Bestuur 
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 

24 augustus  De officiële oprichting van Stichting Vrienden van de  
   Bartholomeüskerk (op de dag van de heilige Bartholomeüs)  
   in de Bartholomeüskerk 
 

6 september  Informatiepunt van 14:00 tot 16:00 uur in het Hervormd Centrum. 
   Onderwerp: Voorlichting ‘Onder Ons: afscheid en uitvaart samen 
   in eigen hand’ door Mariele Mijnlieff uit Stedum. 
 

8 september  Open Monumentendag: 
    Bartholomeüskerk toegankelijk op 8 en 9 september 
 

    Stichting Historie Stedum vertoont op 8 september onder  
    andere foto's over de restauratie Peertil. Locatie: rondom 
    de aula aan de Stationsweg 
 
8 september Start Open Dagen Boekwerkplaats 
 
 

13 oktober   Installeren van nieuwe scoutingleden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt nor-
maal gesproken elke vierde vrijdag van de maand. 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 28 september. Kopij inleveren 
bij de redactie voor woensdag 19 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: Martien Spits-Straatman en Jan Pitt. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 
 


