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Sint aangekomen in Stedum 
 

 
(Foto's: Stedum.com) 
 

Stedum had een primeur deze keer, al vóór de aankomst in Dokkum was Sint in 
Stedum langsgegaan. Om half elf kwam hij aan in de haven, waar wethouder Bé 

Schollema al klaar stond om Sint na-
mens de gemeente te verwelkomen. Ook 
Jehova Nissi stond tijdig opgesteld, en 
warmde iedereen op met de vrolijke 
blaasmuziek. Halverwege de verwelko-
ming op het podium bleek er toch iets 
mis te zijn, want van de zes Pieten op de 
planning waren er maar vier bezig met 
pepernoten uitdelen. Twee Pieten waren 
op het dak van Brandsma beland, om 
pakjes te verzamelen en uit te kijken 

naar in het water drijvende pakjes. De pakjes op het dak werden naar beneden 
gegooid, eentje kwam er in de boom terecht. Dat was een beetje onhandig, maar 
dit waren ook een beetje onhandige Pieten. 
 

 

Het gezicht van Stedum 
 

De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een of meerdere Stedumer(s). De 
foto hoort dit keer bij de rubriek 400 woorden waarin Math M. Willems op zoek gaat naar de 
passie van dorpsgenoten. Deze keer Birgit (Brigitta, Ilse, Urte) Prechtl (foto: Jan Pitt). 
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In het water drijvende pakjes kondigden de aan-
komst van de Sinterklaasboot aan. Met de harde 
noordwestelijke wind was het geen gemakkelijke 
reis, en ook moest onderweg en op het podium de 
mijter vastgehouden worden, want die dreigde van 
het hoofd van Sinterklaas te waaien. De pakjes wer-
den later gelukkig gered door de aanwezige scouts, 
die dit klusje graag aanpakten. Zo hoeven de kinde-
ren zich geen zorgen te maken of hun pakje er wel 
bij zit, zo heeft Sint verzekerd op de bijeenkomst in 
de sporthal. 
In de sporthal werd Sint deze keer nog duidelijker 
dan anders binnen gezongen. Jehova Nissi zette de-

ze voor hen laatste Sinterklaasbijeenkomst extra luister bij door op verzoek van 
Sint veel te spelen. Alie Santing kwam nog even bij Sint op schoot zitten, als se-
cretaresse van de vereniging legde zij uit dat het niet anders kon. Jammer vond 
iedereen, maar de Pieten pakten de uitdaging om muziek te maken gelijk op. Dat 
ging met gitaar en blokfluit echter nog niet zo goed. Naar een oplossing voor vol-
gend jaar wordt gezocht. Dat zal zeker weer goed komen. Met een chocoladelet-
ter onder de arm verlieten de muzikanten de zaal, hartelijk uitgezwaaid, toege-
zongen en onder luid applaus door de aanwezige kinderen, ouders en andere be-
langstellenden.  
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Tegen half 12 vertrok Sint, om op tijd in Dokkum te kunnen zijn. De cadeautjes die 
hij meebracht vielen goed in de smaak, want zo’n 20 kinderen zaten even later 
overal in de zaal te tekenen. Vaak waren Sint en Piet onderwerp, wat heel grappig 
was om te zien. Iedereen mag vanaf nu zijn of haar schoen zetten heeft Sint toe-
gezegd. 
 

Lies Oldenhof 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 

 

November party 
 

Scouting is het hele jaar buiten als 
het maar enigszins kan. Van de 
welpen die in het Stemer Bos 
goed uit de voeten kunnen, tot de 
explo’s met hun ExAct kamp in 
Dwingeloo. Dit keer een verslagje 
over het weekend van 10/11/12 
november. 
 

De welpen (6-10) hebben al 
meerdere keren geoefend met 
vuur maken. In het bos is een 
mooie vuurplaats, en een veld om 
lekker te spelen. Met een zeil mee 
en een stuk plastic om op te zitten 
kun je alle omstandigheden aan. 
Laarzen had iedereen, maar met 
regenbroek aan ging het nog 
mooier. Op de klei kun je lekker 
glijden, en zo had Joas het groot-
ste plezier. De klei gaf ook grappi-
ge situaties, want je laars kan dan 
wel even vast komen te zitten. 
Toen dat gebeurde en een ander 
kind er met de laars vandoor ging 
werd er alleen maar gelachen. Na-
tuurlijk werd deze weer snel te-
ruggegeven, maar dat het “slacht-
offer” er om kon lachen is teke-
nend voor het plezier in zulke om-
standigheden. Even schuilen on-
der het zeil, en tegelijk ranja met 
een koekje, de middag vloog om. 

Met de natte schoenen in de hand werd een van de welpen op de schouder van 
zijn vader efficiënt afgevoerd om snel Sint Maarten te kunnen lopen. Zie ook onze 
Facebookpagina van de Struners. 
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Voor de explorers stond er een andere uitdaging op het programma. In het donker 
tent opzetten in Dwingeloo samen met 150 andere explorers (15-18 jaar) uit de 
drie Noordelijke provincies. Dit is alvast een kennismaking die straks ook weer 
loont op het Noordelijk Pinksterkamp. De sfeer is heel bijzonder. Met prikkabel 
verlichte laantjes, een tent die is ingericht met leunstoelen, een gaskachel en een 
schemerlamp en een feesttent die zo klein is dat iedereen hutje-mutje staat. Na-
tuurlijk ook een kampvuur erbij en verder een Blacklight party met DJ.  
Lekker buiten in november, dat kan prima. De volgende keer zijn de scouts (10-
15) aan de beurt. 
 

Lies Oldenhof 
 

 

Wie nomineert u voor de Waarderingsprijs 2017?  
 

Jaarlijks reikt de gemeente Loppersum tijdens de nieuwjaarsreceptie de Waarde-
ringsprijs (Aanpeerdtjespries) uit. De prijs is voor één persoon of een groep inwo-
ners binnen de gemeente die een bijzondere prestatie op maatschappelijk, spor-
tief, of cultureel gebied hebben geleverd of de gemeente op een positieve wijze in 
het nieuws hebben gebracht.  
Burgemeester Rodenboog: 'Kent u iemand of een groep mensen die in aanmer-
king komt voor deze prijs? Schroom niet deze persoon of groep voor te dragen. 
Op www.loppersum.nl staan de voorwaarden en het aanmeldformulier. Voordra-
gen kan tot en met 5 december 2017'. 
 

Bron: gemeente Loppersum 
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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 Ruben Gungor en Janet Streuper, Lellensterweg 22. 
  

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds begin april 2017.” 
 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
Ruben: “Ik ben geboren in Den Haag en heb mijn jeugd doorgebracht in Middel-
stum.” 
Janet: “Ik ben geboren in Groningen en heb mijn jeugd doorgebracht in Ruischer-
brug.” 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Ruben: “Ik ben onderhoudsmedewerker voor windmolens.”   
Janet: “Ik ben verpleegster in een verpleeghuis.” 
 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Janet: “Ik hou van winkelen.” 
Ruben: “Ik hou van voetballen en fitnessen.” 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Ruben en Janet: “We vinden Kreta erg mooi.” 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland? 
Ruben: “Ik neem een fles water mee.” 
Janet: “Ik neem Ruben en de poezen mee.” 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen? 
“Wij hebben in Stedum familie wonen en het is een mooie en rustige omgeving.” 
 

Wat zouden jullie doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint? 
Ruben: “Ik ga een straatbarbecue organiseren.” 
Janet: “Ik ga op vakantie naar een ver land.” 
 

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

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Wat is jullie fa-
voriete gerecht?” 
Ruben: “Ik vind kip siam erg lekker.” 
Janet: “Ik vind poffert erg lekker.” 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen? 
“Welke plaats zou je voor Stedum inruilen?” 
 

Afie Nienhuis 
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Sint Maarten 
 

 
(Foto: Ellen Gommers) 
 

De kleuters van De Klaver gingen dit jaar al op 10 november hun lampion uitpro-
beren. Omdat ze op zaterdag 11 november natuurlijk niet naar school gingen, 
kwamen de kleuters met juf Riekie op vrijdag bij de buren langs met hun lampion. 
Dit jaar was het dus twee keer Sint Maarten voor de kleuters.  
Om half 11 gingen de jassen aan, de rugzakken op en daarna gingen de kleuters 
langs de deuren. 21 kleuters kwamen bij ons aan de deur, ze  zongen samen heel 
mooi eerst een liedje in het Nederlands en daarna hetzelfde liedje in het Gronings. 
Ik werd er helemaal vrolijk van. 
Volgend jaar valt Sint Maarten op zondag, ik hoop dat jullie dan niet op maandag 
gaan lopen,  want dan moet ik werken. 
 

Ellen Gommers 
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(Foto: Jan Pitt) 
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400 woorden 

Kijk wat je kijken kunt 
 

Birgit (Brigitta, Ilse, Urte) Prechtl : “Ik vind wat ik buiten zie zo kleurig, zo mooi. Als 
ik schilder doe ik aan de natuur alleen maar afbreuk ... Maar als schilder richt ik 
ook de aandacht, laat ik mensen beter kijken.” Ze fietste twee maanden dagelijks 
negentig kilometer om op het landgoed Vosbergen in Eelde buiten te schilderen. 
Ze maakt ook familietaferelen en speelgoedstillevens.  
 

Haar werk is nu te zien op drie exposities:  
- In de Menkemaborg met negentien werken, acryl op paneel, geënt op kastelen, 
tuinen en ornamenten. Deze tentoonstelling leert kijkers de omgeving te zien. Wie 
de geschilderde ornamenten ziet, kan in de tuin de echte niet meer willekeurig 
voorbij lopen.  
- In Groningen in café Het Palet met tien schilderijen, acryl op canvas. “Land-
schappen vastgelegd voordat ze verder door de aardbevingen aangetast worden”, 
zegt Birgit. Ze huivert voor de toekomst van de “de bevende aarde” en stuurde 
foto’s van haar werk naar de regering in Den Haag, om aandacht voor de kostba-
re omgeving te vragen. “Mijn schilderwerk is nu vaak sociaal documentair.” 
- En in Galerie Paterswolde hangen, in een grotere tentoonstelling, zes land-
schapsminiaturen (8 bij 8 cm) van haar hand. 
 

Ze werd geboren in Schloss Buldern, een kasteel met ronde hoektorens in Mün-
ster waarin ze met meerdere gezinnen én het Max Planck Instituut huisden. Birgit 
woonde met haar ouders Professor Heinz Prechtl en Frau Doctor Ilse Zachau en 
zusje Kiki in de linkervleugel. Birgit - die in 1953 in de kinderwagen onder de lin-
debomen in de kasteeltuin lag - meent dat daar haar grote liefde voor bomen ont-
staan is.  
Ze verhuist met haar ouders in 1956 naar Groningen, waar haar zus Gabi in 1957 
het gezin compleet maakt. Ze gaat na de Middelbare Meisjes School een jaar 
naar München, doet de opleiding N20 (een nijverheidsopleiding), werkt in het on-
derwijs en trouwt in 1974 met Jaap Ringrose. Ze krijgen twee dochters: Sietske en 
Marieke. In 1994 gaat ze met de kinderen van Westeremden - waar ze vanaf 
1984 tien jaar gelukkig gewoond hadden - naar Stedum,de Singel. “Jaap ging 
scheiden”, lacht ze minzaam, “die wou alleen zijn. Nou ja ”, zucht Birgit.  
 

Ze deed kunstprojecten, gaf blijmoedig godsdienstlessen en later culturele en 
kunstzinnige vorming op middelbare scholen. In 2000 ging ze - een oude wens 
vervullend - naar de kunstacademie Minerva. Ze studeerde af als autonoom schil-
der én gediplomeerd docente.  
 “Kijk wat je kijken kunt, nu kan het nog: vooral buiten op landgoederen werken en 
kleur vrolijk laten schitteren.” 
 

Math M. Willems 
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Najaarsbijeenkomst Stichting Historie Stedum 
 

Woensdag 15 november 
2017 organiseerde Stichting 
Historie Stedum een na-
jaarsbijeenkomst voor do-
nateurs en belangstellen-
den. Er kwamen in totaal 75 
bezoekers op af. 
 

Het thema was Kerstvloed 
1717.  
Op kerstavond 1717 werd 
een groot gedeelte van het 
kustgebied aan de Wad-

denzee getroffen door een heftige stormvloed. Ruim 14.000 mensen kwamen erbij 
om. Gelukkig was het de laatste overstroming die Groningen heeft gekend.  
 

Gastspreker Els Zwerver-Bertens vertelde, mede aan de hand van beelden, de 
aanwezigen op een enthousiaste en boeiende manier over welk een tragedie zich 
indertijd heeft afgespeeld. De ramp bracht veel ellende met zich mee, maar zorg-
de ook voor vernieuwingen aan de dijken. Nu nog steeds zorgen die aanpassin-
gen destijds voor droge voeten. 

 

Tevens gaf Jan Lalkens de aanwezigen uitleg over de nieuwe website van Stich-
ting Historie Stedum en de bijbehorende beeldbank. 
 

Jan Lalkens 
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 Een hond met een haast menselijke glimlach 
 

 
 

Hij heet Sandor, de hond van familie van der Wal aan het Klokkenpad. Het is een 
hond om respect voor te hebben, want Sandor is al zestien, of zeventien jaar oud. 
Dat is erg oud voor een hond. 
Roelof en Catharina, beiden dertigers, en hun dochter Kyrah van acht jaar zijn blij 
met Sandor. Het is een echte familiehond, lief, gehoorzaam en sociaal. En toch, 
wanneer wij terugkijken naar de voorgeschiedenis van het dier, is dat niet alle-
maal vanzelfsprekend. Want Sandor, die deze naam al had in het asiel, heeft een 
afschuwelijke start gekend in zijn leven. Een deel van dat leven is bekend. Bij het 
andere deel moeten wij gissen hoe het is gegaan. 
 

Hij zal ongeveer drie, vier jaar oud geweest zijn toen hij gevonden werd in het 
Duitse grensgebied grenzend aan Nederland. De hond was duidelijk mishandeld.  
Roelof: "Sandor had zelfs een hap uit zijn oor ... Hij had gevochten. Nadat wij hem 
hadden opgehaald uit het asiel, in 2005, merkten wij dat Sandor bang was voor 
andere honden en ook voor het verkeer. Werd de hond door ons eens gecorri-
geerd door foei te zeggen, dan ging Sandor plat tegen de grond liggen." Hij had, 
en dat was te merken, een beroerd leven achter de rug. Toch nam al gauw de 
grootste angst af bij deze kruising Border Collie met waarschijnlijk een terriër. 
Echter het omgaan met andere honden bleef en blijft lastig.  
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Al vroeg wordt er 's ochtends met de hond gelopen. Hij wordt uitgelaten om onge-
veer half acht door Catharina, of door Roelof voordat hij naar zijn werk gaat. Roe-
lof werkt in een mobiele telefoonwinkel. "Ik heb een grafische achtergrond. Ik 
werkte eerder in een print en kopieer zaak." Catharina is Reiki behandelaar. Reiki 
is een Japans woord. En Reiki heeft alles te maken met energie. De standaard 
behandeltechniek is het doorgeven van Reiki-energie door middel van handop-
legging. Reiki betekent erg veel voor Catharina. 

 

Dan vertelt ze dat er thuis ook al-
tijd honden waren. Ook haar 
grootouders hadden honden. Zo-
als destijds bijna bij iedere hon-
denliefhebber aten de honden 
thuis met de pot mee. Dat was 
gebruikelijk in die tijd. Zo kregen 
de honden aardappels, groente, 
brood en misschien wat worst en 
vleesresten. Thans zie je dat de 
meeste hondenliefhebbers fa-
brieksvoer voeren, zoals honden-
brokken en vlees uit blik. Ook 
Sandor heeft nog met de pot 
meegegeten. Nu krijgt Sandor 
aangepast hondenvoer op basis 
van onder andere rijst. Door zijn 
hoge ouderdom heeft hij een paar 
kale plekken op zijn vacht. Met dit 
voer wordt dat niet erger, vertelt 
Catharina. "Een oplossing zou zijn 
dat hij prednisolon krijgt toege-
diend. Maar daar hebben wij het 
niet zo mee op. Het middel helpt 
niet, maar onderdrukt. En toch zijn 

we aan het twijfelen. Misschien dat we het hem alsnog geven." 
 

Sandor heeft een naam met een prachtige betekenis. Sandor is een mannennaam 
en het betekent in het Hongaars: Beschermer van het volk, of beschermer van de 
mensheid.  
Misschien is het allerleukste aan Sandor wel, dat hij een hond is met een echte 
glimlach! Hij lacht, dat wil zeggen dat zijn kop, wanneer hij blij is, ook een lachen-
de uitdrukking heeft. Dan krullen beide mondhoeken omhoog en spitst hij zijn 
oren. Zijn ogen lijken ineens groter en ronder en ze stralen! Nu hij oud is en hij het 
leven leidt van een bejaarde hond, is hij wat ingetogener geworden. Maar toen hij 
jonger was lachte hij veel.   
Catharina: "Wij gingen in die tijd wel naar het Lauwersmeergebied, naar een 
strandje. Maar dan wel op een plek waar geen andere honden losliepen. Met an-
dere honden heeft Sandor het nou eenmaal moeilijk. Al moeten we raden wat er  
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vroeger gebeurd is, toch kun je uit zijn gedrag conclusies trekken. Daar op die 
plek aan het water kon Sandor lekker zwemmen. Daar was hij echt blij. Dan lachte 
hij veel, met een echte smile!" Ook in het bos vond Sandor het fijn. Roelof: "Het 
leek dan altijd of hij lachte, bijna menselijk."  
 

Behalve zijn vriendelijke uitdrukking en zijn glimlach is Sandor ook erg mooi van 
kleur. Hij is overwegend zwart. Heeft wit aan zijn voorpoten en wit op zijn kop. En 
Sandor heeft bruine achterpoten. 
Net als de meeste honden is Sandor waaks. Gelukkig was hij niet helemaal afge-
stompt! Sandor die in 2007 met zijn bazen op het Klokkenpad kwam te wonen 
heeft altijd graag, en dat door zijn leeftijd steeds minder, door het raam naar bui-
ten gekeken. Catharina: "In huis is hij nooit, tegen wie dan ook, agressief ge-
weest. Hij is erg sociaal. Sandor is in huis tegen de mensen één en al vriendelijk-
heid." 
Toen Kyrah geboren werd, vertelt Roelof, heeft hij de kleine baby heel voorzichtig 
aan de hond getoond. "Ik heb dat toen twee keer gedaan. Ik heb Sandor als het 
ware uitgelegd en laten zien dat er een nieuw baasje bijgekomen was. Het was 
meteen in orde! Sandor heeft geen moeite gehad om Kyrah te accepteren." 
"Wat dat betreft lijkt het mij heel goed," zegt Catharina, "dat kinderen met dieren 
opgroeien. Het omgaan met een hond, het verzorgen en een stuk verantwoorde-
lijkheid dragen, dat lijkt mij belangrijk in de ontwikkeling van een kind." Naast de 
hond heeft de familie twee katten. Hond en katten gaan prima met elkaar om. Het 
kwam vroeger wel voor dat Sandor vriendschappelijk naast een kat lag te slapen.  
In alle opzichten heeft de familie het met hun hond getroffen. En heeft Sandor het 
met de familie van der Wal getroffen. Die harmonie zal ongetwijfeld mede een ba-
sis zijn geweest dat de hond thans zo'n respectabele leeftijd heeft bereikt! 
 

Eldert Ameling 
 

 

Verslag Informatiepunt 
 

Op donderdag 2 november hadden we de derde bijeenkomst van dit seizoen van 
het Informatiepunt in het Hervormd Centrum. Er waren 21 personen aanwezig. 
Ada Hovius heette ons van harte welkom en in het bijzonder Janet Gorter uit Lop-
persum en Ineke Bouwman uit Stedum. Ze gingen ons iets vertellen over hun 
werkzaamheden in de wereldwinkel ‘Veur Elkenain’ te Loppersum. Zoals gewoon-
lijk begonnen we met een kopje thee/koffie, waarna de dames het woord namen. 
 

Janet stelde zich voor en vertelde dat ze het achtste jaar ingaat als vrijwilligster bij 
de wereldwinkel. Zij is inkoopcoördinator. Ineke is al vijftien jaar vrijwilligster.  
Wat is ‘fair trade’? Onder fair trade, ofwel ‘eerlijke handel’, verstaan we handel 
met producten uit ontwikkelingslanden, zoals in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, 
tegen eerlijke handelsvoorwaarden. Doel is dat boeren en leveranciers in deze 
landen een redelijke beloning krijgen voor hun producten. Door fair trade produc-
ten te kopen investeer je in mensen in ontwikkelingslanden. Via fair trade ontvan-
gen zij een eerlijke prijs voor hun producten en werken ze onder menswaardige 
omstandigheden. Dus geen kinderarbeid en geen extreem lange werkdagen, 
maar wel aandacht voor milieuvriendelijke productieprocessen. Om een product  
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fair trade te kunnen noemen, moeten alle partijen in de handelsketen aantonen, 
dat zij aan de internationale principes van fair trade voldoen, zoals respect voor 
mens en milieu; langdurige handelsrelaties; ondersteuning van de producten, trai-
ning; voorfinanciering; transparante handelsketen, veilig werken. Keurmerken en 
erkenningssystemen, die werken volgens fair trade principes, zijn onder andere 
Max Havelaar-koffie, WFTO (World Fair Trade Organization), Oké (bananen). Ze 
werken allemaal op een eigen manier binnen de fair trade principes.  
Wereldwinkels verkopen fair tradeproducten en controleren of leveranciers van 
cadeau- en woon-artikelen (zoals tassen, schalen, servies, sieraden) voldoen aan 
fair trade criteria. Rietsuiker was het eerste fair tradeproduct, daarna kwamen kof-
fie en honing.  
 

In 1968 kwam de eerste wereldwin-
kel in Breukelen. Op 14 oktober 1988 
begon men in Loppersum met een 
wereldwinkel en op 4 januari 1992 
werd er een pand met een woning 
aan de Nieuwstraat 4 gekocht: We-
reldwinkel ‘Veur Elkenain’.  
Vervolgens kreeg Ineke het woord. 
Zij vertelde over chocoladeproduc-
ten. Een gemiddelde Nederlander eet 
15 kilo chocolade per jaar. In West-
Afrika worden tropische cacaobomen 
geplant en deze bomen produceren 
cacaobonen. Voordat deze bonen in 
zakken verkocht worden aan cacao-
handelaren gaat er een heel proces 
aan vooraf. Presentator en journalist 
Teun van de Keuken is geschokt als 
hij leest over kindslaven op cacaop-
lantages in Ghana en Ivoorkust. To-

ny’s Chocolonely, dat verwijst naar Teun van de Keuken, is een Nederlandse 
merk, dat strijdt voor honderd procent slaafvrije (zonder kinderarbeid of slavernij) 
chocolade. Uit onderzoek in 2015 in West-Afrika bleek dat meer dan twee miljoen 
kinderen meewerken aan cacaoproducten; de meeste gedwongen. 
 

In de pauze gingen er nog enkele soorten thee en ongebrande en gebrande koffie 
rond, en ze lieten ons mooie houten beelden zien die door een Ghanees gemaakt 
zijn. Er konden nog verschillende artikelen gekocht worden die de dames meege-
nomen hadden uit de wereldwinkel en waar gretig gebruik van werd gemaakt. 
Ineke sloot de middag af met het gedicht ‘Veur Elkenain’, waarna Ada de dames 
bedankte voor hun enthousiaste en duidelijke verhaal met een envelop met in-
houd en ons wel thuis wenste. Meer informatie is verkrijgbaar in de wereldwinkel. 
De volgende bijeenkomst is op 7 december. 
 

Afie Nienhuis 
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Stratenvolleybal 2017 succesvol en gezellig 
 

Op maandagavond 30 oktober, en de woensdag- en vrijdagavond er op was het 
jaarlijkse Internos stratenvolleybaltoernooi. Totaal zeven teams voor volwassenen 
en twee jeugdtems hadden zich ingeschreven. 
Bij de volwassenen werd er een volledige competitie gespeeld waarbij de opzet 
zodanig was dat er per team veelal meerdere wedstrijden op één avond werden 
gespeeld. Hierdoor waren en veel mensen in de zaal aanwezig wat voor een erg 
gezellige sfeer zorgde. 
 

Bij de volwassenen werd de wisselbeker gewonnen (evenals vorig jaar) door Het 
team van Borglanden en de poedelprijs, de door sponsor Plus Middelstum be-
schikbaar gestelde taart, ging naar de dit jaar voor het eerst meespelend team 
genaamd: De Schuur. 
 

Bij de jeugdteams kwam na een zeer spannende strijd uiteindelijk “naam Volgt 
Nog” met een eindstand van 26 – 23 als winnaar uit de bus. Beide jeugdteams 
kregen ook een taart. Nadat de beide voorgaande speelavonden reeds erg gezel-
lig waren verlopen bleef het ook op de vrijdagavond nog tot laat zeer gezellig in de 
sporthal. 
 

Geert van Dijken 

Banketstaven 
 

 
 
Op woensdagavond 29 en donderdagavond  30 november lopen we langs de 
deuren voor de verkoop van banketstaven namens de survival vereniging Ste-
dum. Dit om onze vereniging financieel gezond te houden en voor uitbreiding 
en onderhoud van onze survivalbaan. 
 

Johann Veen 
Bestuur survival vereniging Stedum 
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De Steemer Agenda 
 

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

24 November De algemene ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelangen 
   Stedum om 20:00 uur is in het Hervormd Centrum  
 

2 december  Afscheidsconcert fanfareorkest Jehova Nissi.  
   Plaats: Gereformeerde kerk, Bedumerweg. Aanvang: 19.45 uur 
 

6 december  Reanimatiecursus om 19.00 uur in het Swaithoes. 
 

27 november   Passage; Johan Elten uit Groningen 
   Onderwerp: Transgender “worden wie je bent” 
   in het Hervormd Centrum, aanvang 19.45 uur 
 
7 december  Informatiepunt van 14.00 uur –16.00 uur in het Hervormd  
   Centrum. Onderwerp: Gezellige Sinterklaasmiddag met  
   cadeautjes en gedichten. 
 
12 december Vrouwenraad Stedum: Kerstbroodmaaltijd en samenzang in het 
   “Hervormd Centrum”om 17.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 22 december. Kopij inleveren 
bij de redactie voor woensdag 13 december. 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 
 

 
 


