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Aardbevingsbestendige woning Molenstraat 

 
(foto: HM) 

 

Voor de zomervakantie was er nauwelijks iets te zien, nu staat er bijna een aard-
bevingsbestendig huis aan de Molenstraat nummer 9. "Het voelt heel onwerkelijk," 
zegt Helma Mulder, eigenaar van de woning. "Het is niet te beseffen dat het nu 
écht is. We hebben zo veel jaren al-
leen maar op papier naar ons huis 
kunnen kijken, we verloren de hoop 
bijna dat het ooit iets zou worden. Nu 
kan ik niet wachten tot we er in kun-
nen." 
 

De woning is aardbevingsbestendig. 
Het Centrum Veilig Wonen zegt hier-
over: "De woning wordt voorzien van 
zogeheten base isolation. Hierbij rust 
het gebouw op een soort schijven die  

       (foto: CVW) 
 

 

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 Evert Bruinius en Krista Kremer. (foto: Janna Bathoorn). 
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(foto:CVW) 

(foto: HM) 
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(foto: HM) 

vrij kunnen bewegen in speciale schalen. Wanneer bij een beving de grond onder 
de woning gaat bewegen, zorgen de schijven ervoor dat deze beweging niet of 
nauwelijks wordt doorgegeven aan het gebouw. Deze techniek wordt ook toege-
past bij twee rijksmonumenten in Garrelsweer en Uithuizen. De kennis die wordt 
opgedaan met deze drie projecten is ook van belang voor toekomstige projecten 
rond bevingbestendig bouwen. 
 

Het Centrum Veilig Wonen geeft aan dat de woning aan de Molenweg in decem-
ber, voor de kerstdagen wordt opgeleverd. 
 

Erik Staal 
(Foto's Helma Mulder en Centrum Veilig Wonen) 
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(foto: HM) 

(foto: HM) 
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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 Theo en Yvonne Lueks, Dorpsterlanden 6. 
 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds 1 augustus 2016.” 
 

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

Wat doen jullie voor de kost? 
Theo: “Ik ben gepensioneerd en ben nu huisman.” 
Yvonne: “Ik werk bij een facilitair bedrijf.” 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid? 
Yvonne: “Ik hou van lezen, puzzelen, sporten en toneelspelen.” 
Theo: “Ik hou van volleyballen en koken.” 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
“We houden van warme landen, onder andere Griekenland.” 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland? 
“We nemen onze kinderen, een leesboek en een visnet mee.” 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen? 
“We hebben jaren in Loppersum gewoond, maar door omstandigheden zochten 
we daar een huurwoning. In verband met de aardbevingsproblematiek in Lopper-
sum kwamen we er niet voor 
in aanmerking.” 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Zo ja, hoe? 
“Nog niet, want we zijn nog druk bezig in en om het huis. Misschien in de toe-
komst.” 
 

Wat zouden jullie doen als jullie de Postcodeloterij Straatprijs winnen? 
“Als we de Postcodeloterij Straatprijs winnen zouden we het geld gaan verdelen.” 
 

Wat vinden jullie naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“We vinden Laan van Nittersum een mooi plekje.” 
 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoonster: “Als jullie iets 
nieuws in Stedum willen opzetten, wat voor een activiteit zou dat dan voor 
de gemeenschap zijn?” 
“Daar kunnen we nog geen antwoord op geven, want we wonen nog maar pas in 
Stedum.” 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Wat vind(en) je(jullie) een lekkere, smaakvolle maaltijd? En wat is het recept?” 
 

Afie Nienhuis 
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Algemene ledenvergadering 
Vereniging Dorpsbelangen Stedum 
 

25 November 2016, 20:00 uur in Trefpunt 
 

Agenda 
 

1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Verslag vorige vergadering 15 april 2016 
4. Aftredende bestuursleden en voorstel nieuwe leden. 
5. Mededelingen 
6. Voortgang haventerrein 
 

Pauze 
 

7. Centrale vlaggenmast 
8. Bruggetje tussen parkeerterrein Trefpunt en voetbalveld 
9. Rondvraag 
 
 

De notulen van de algemene ledenvergadering 2016 zijn te vinden op 
www.stedum.com 
 
 

Najaarsbijeenkomst Stichting Historie Stedum 
 

Woensdag 2 november is er de najaarsbijeenkomst van Stichting Historie Ste-
dum. Ype Jan Nienhuis heeft zijn afstudeeronderzoek gedaan over het ontstaan 
van de wierde Stedum, de eerste bebouwing en de ontwikkeling daarna. Hier zal 
hij over komen vertellen. Ook wordt er aandacht besteed aan de invloed van de 
Amsterdamse School in Stedum. 
 

De bijeenkomst zal ’s middags worden gehouden in het Hervormd Centrum (Be-
dumerweg 8, Stedum) van 15:00 tot 17:00 uur. ’s Avonds is er een bijeenkomst in 
ons clubgebouw (Stationsweg 29a, Stedum) van 19:30 tot 21:30 uur. Alle dona-
teurs en andere belangstellenden zijn van harte welkom! Opgave is niet nodig. 
 

Mariëlle Rijskamp 
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RonaldCT geeft nu het ICTKeurmerk uit 
 

RonaldCT mag zich voortaan Keurmeester van het ICTKeurmerk noe-
men. Dit keurmerk is onlangs opgezet door brancheorganisatie ICT-
Waarborg om particulieren die slachtoffer worden van fraude bij inter-
netbankieren een wapen in handen te geven als banken dan moeilijk 
doen over schadevergoeding. 
 
"De ervaring is dat banken in eerste instantie proberen uit te komen onder een 
schadevergoeding door de schuldvraag bij het slachtoffer te leggen", zegt Ronald 
Willems. "Is dat wel zorgvuldig omgegaan met zijn inloggegevens? Was de com-
puterapparatuur wel goed beveiligd? Mensen voelen zich dan vaak in de hoek ge-
drongen, maar met het ICTKeurmerk kunnen ze zich daar voortaan goed tegen 
verweren." 
Het keurmerk is een reactie op de nieuwe regels die de banken begin dit jaar in-
troduceerden voor veilig telebankieren. Een daarvan betreft de technische veilig-
heid van de computerapparatuur. ICTWaarborg speelde daarop in door een keu-
ring te ontwerpen waardoor slachtoffers van fraude bij internetbankieren door de 
banken niet meer kan worden verweten dat zij nalatig zijn geweest.   
RonaldCT is nu een van de vele landelijke Keurmeesters die ICTKeurmerk mag 
verlenen. De opleiding tot Keurmeester werd voltooid in Houten, waarna Sander 
Vale, voorzitter van ICTWaarborg, het bijbehorende certificaat uitreikte. Samen 
met andere trotse Keurmeester werd vervolgens geproost op de behaalde titel. 
“Het was een leerzame dag en ik ben trots op het behalen van het certificaat. Ik 
hoop nu veel consumenten te kunnen helpen bij het maximaal beveiligen van hun 
ICT-apparatuur,” aldus Ronald Willems.   

### 
Over ICTWaarborg en ICTKeurmerk  
 
ICTWaarborg is dé brancheorganisatie voor bedrijven die ICT-producten en dien-
sten leveren aan consumenten en/of bedrijven. Het doel van ICTWaarborg is het 
behartigen van de belangen van deze bedrijven in het algemeen en in het bijzon-
der van de bij haar aangesloten bedrijven.  
Het ICTKeurmerk is een keurmerk voor ICT-apparatuur die voldoet aan de maxi-
maal haalbare beveiliging. Het keurmerk wordt enkel en alleen uitgereikt door 
Keurmeesters. Door middel van een checksysteem en een keuringsrapport wordt 
apparatuur van consumenten gecontroleerd en waar nodig geupdatet. Na afloop 
van de keuring krijgen consumenten het keuringsrapport, een certificaat en het 
boekje ‘Thuis veilig internetten’. Hierin staan bruikbare tips en checklisten zodat 
consumenten veilig gebruik kunnen blijven maken van hun apparatuur.   
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Gedenksteen  
 

 
(foto: Erik Staal) 

Zoals wellicht  bij de meeste Stedumers bekend, zijn er bij de reconstructie van de 
hoofdstraat een aantal skeletten opgegraven en deze zijn op 10 december 2014 
op het Kerkhof herbegraven. 
Dit graf had tot op heden nog geen nadere aanduiding gekregen maar in samen-
werking met de gemeente Loppersum en Veenstra Natuursteen is er op 13 okto-
ber 2016 een gedenksteen geplaatst op de plek waar de menselijke resten zijn 
begraven. We denken hierbij dat de werkzaamheden van de reconstructie op een 
goede manier zijn afgerond. 
 

Hommo Smit 
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400 woorden 
 

Wij weten wat we eten 
 

Het enthousiasme waarmee Evert Bruinius in het weiland tegenover ons huis zijn 
runderen verzorgt, trots met de trekker - een blauwe Ford Dexta - gras maait en 
daarna hooit, maakt nieuwsgierig en dus op de fiets naar de Bedumerweg. 
In de schuurstal staat het ongeveer vijf maanden oude kalfje Johanna met geel 
oornummer NL9433 4124 6 . Krista Kremer, Everts vriendin, kreeg dit Belgische 
Blauwe kalf van een veehouder: “Neem maar mee, het is te klein, het brengt niks 
op.” Het groeit nu voortreffelijk. Krista is ook paardenliefhebster en rijdt op haar 
twintig jaar oude springpaard Pascal als leerpaard. 
 

In de huiskamer springt de Jack Russell Bello onmiddellijk bij Evert op schoot en 
al gauw geeft poes Mara ons kopjes. "We willen grotendeels zelfvoorzienend zijn. 
Onze manier van leven is het vrijheidsavontuur van hobbyboer zijn. Allebei wilden 
we als kind al boer worden." "Jammer genoeg hebben wij geen boerderij," zei 
Krista vroeger vaak. "Mijn opa verdiende met zijn vier melkkoeien evenveel als of 
meer dan met zijn baan op de melkfabriek," lacht Evert... 
Ze werken officieel als monsternemer en als zzp-er. Krista neemt koeien melk-
monsters af bij veehouders in de omgeving en Evert ondersteunt akkerbouwers 
met de aardappelteelt(poten en sorteren). Hij werkt ook voor een loonwerker, zo-
als bijvoorbeeld het inkuilen van gras: "Ik los de oprijdwagen, rijd het gras aan en 
hup plastic folie erover." 
 

Evert en Krista hebben een grote hartstocht voor kleinschalig boeren. Evert ver-
bouwt op eigen land aardappelen: Dorés, Frieslanders en Irenes. Hij koopt soms 
een snee gras om te hooien en te verhandelen, verbouwt voor zijn vee voederbie-
ten en oogst de haver of tarwe voor oogstfeesten, zoals vorig jaar in Stedum. Hij 
genoot enorm: "We maaiden met de zichtmachine, zetten de schoven in hokken, 
ik gebruikte het stro later in de winter op stal." Evert houdt een paar Belgische 
Blauwe en één MRIJ hokkelingen in een gehuurd weiland. Everts vader, die 
groente verbouwt, brengt kruiwagens met bonenloof, appels en meer naar de 
beesten. Elk najaar wordt er een beest (binnenkort is dat Ina) geslacht en het 
vlees wordt na invriezen verdeeld onder liefhebbers. Krista controleert de ram en 
hun vijfendertig schapen, een zich bewezen hebbende kruising tussen vlees-
schaap Texelaar en melkschaap Swifter. Antibiotica, andere medicijnen of ge-
wasbeschermingsmiddelen worden zeer beperkt gebruikt. "Alleen, wat echt moet, 
dat moet." 
 
"Ik verzorg ook de oormerkenregistratie van het vee. Samen werken we aan een 
boerentoekomst," lacht Krista. 
"En wij weten wat we eten..." 
 

Math M.Willems 
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18 mooie jaren 
 

Toen wij in december 1998 ons huis aan de Bedumerweg kochten, konden we 
niet vermoeden dat we het zo goed naar onze zin zouden krijgen in Stedum. We 
hebben ons er zo thuis gevoeld. 
 

Via de feestweek kwamen we al snel in contact met veel inwoners van Stedum. 
En toen Frank en Herman geboren waren kwamen we via peuterspeelzaal en 
school in contact met nog veel meer mensen.  En wat een actief dorp bleek Ste-
dum te zijn. Met elkaar en voor elkaar aan de slag. Dat hadden we niet eerder zo 
van dichtbij meegemaakt.  Al snel waren we beiden actief in verschillende vereni-
gingen en stichtingen en hebben geprobeerd op die manier een bijdrage aan het 
dorp te leveren. 
 

Al jaren was het een droom die in de lucht hing: verhuizen naar Kloosterwijtwerd, 
de boerderij in Usquert waar Janneke's familie al meer dan 350 jaar woont. Toen 
de mogelijkheid er kwam om daar inderdaad te gaan wonen, hebben we na veel 
wikken en wegen dan ook de knoop doorgehakt: verhuizen ! 
Wat we ons in eerste instantie niet realiseerden, is dat jullie allemaal in Stedum 
blijven wonen. Alle Steemers en het zo vertrouwde dorp achter te moeten laten 
viel dan ook niet mee. 
 

We willen iedereen hartelijk bedanken voor de mooie tijd die we in Stedum heb-
ben gehad. Een tijd waar we nog vaak met plezier aan zullen denken. Bedankt 
voor 18 mooie jaren! 
 

Janneke, Jan-jaap, Frank en Herman Aué 
Kloosterwijterwerderweg 4, 9988NV Usquert, (0595) 43 84 04 
 

 

Reanimatiecursus 
 

Landelijk is er nog geen dekkend netwerk van mensen die kunnen reanimeren. 
Ook met de beschikbaarheid van AED’s is het maar slecht gesteld. Gelukkig is dat 
in Stedum goed geregeld. Het is al een paar keer gebleken dat na een verzoek 
om hulp door de meldkamer mensen heel snel ter plekke zijn! 
We willen graag dat dit ook het komende jaar gewaarborgd is. We hebben daar-
voor mensen nodig die kunnen reanimeren. Op woensdag 9 en 16 november zijn 
er daarom weer herhalingscursussen reanimatie en AED-bediener in het Swait-
hoes. Nieuwe instromers zijn van harte welkom! De cursus wordt, net als voor-
gaande jaren, verzorgd door Cardio-XL, een erkend opleider. 
 

We beginnen om 19.30 uur. De eindtijd is plm 22.00 uur 
De kosten bedragen € 35 per persoon en dient ter plaatse te worden voldaan. Je 
kunt je opgeven bij ondergetekende. Ik ben bereikbaar via karel@swaithoes.nl of 
(0596) 55 23 69. 
 

Als je een diploma reanimatie en/of AED-bediener hebt, neem die dan even mee, 
dan kan die na de cursus getekend worden door de cursusleider. 
 

Karel Zuiderveld 
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Najaarswerkdag in het bos 
 

Het Stedumerbos wordt steeds mooier. Dat is mede te danken aan uw inzet. Door 
de jaren heen is er veel gesnoeid, gezaagd, geplant en ander onderhoud ge-
pleegd. 
 

Ook dit jaar organiseren we een najaarwerkdag in het bos. De eerste zaterdag 
van november is de landelijke natuurwerkdag, ook in het Stedumerbos gaan we 
op die dag bezig met het onderhoud van het bos. 
 

Voor deze dag hebben we een aantal werkzaamheden op de planning. 
In voorgaande jaren bracht Landschapsbeheer Groningen altijd het benodigde ge-
reedschap. Dat doen ze nu niet meer, zodat we zelf zoveel mogelijk met eigen ge-
reedschap moeten werken. Daarom het verzoek aan u als vrijwilliger zelf het be-
nodigd gereedschap mee te nemen. 
Handschoenen, enkele stokzagen en beugelzagen zullen wel aanwezig zijn. 
 

Hout versnipperen en verspreiden 
Hiervoor hebben we kruiwagens en scheppen of (aardappel)grepen nodig. 
 

Stokzagen langs de wandelpaden en jonge aanplant 
Hiervoor hebben we stokzagen, beugelzagen en takkenknippers nodig. 
het hout wordt op rillen gelegd of versnipperd. 
 

Vogelhuisjes schoonmaken 
De vogelhuisjes in het bos moeten worden schoongemaakt. 
Aan de Laan van Nittersum hangen ook vogelhuisjes, deze worden ook schoon-
gemaakt. 
Hiervoor hebben we ladders of trappen en wat klein gereedschap nodig om de 
hokjes open te maken en schoon te vegen. 
 

Zagen bomen 
Zagen van omgevallen of dreigend om te vallen bomen op of bij de wandelpaden. 
Hiervoor hebben we beugelzagen en sterke kerels nodig. 
 

Houtoogst 
Er is nu en de komende jaren hout te oogsten in het Stedumerbos. Dit willen we 
dit jaar doen door verkoop van hout op stam. Dit betekent dat de afnemers zelf 
door ons gemarkeerde bomen omzagen en afvoeren. De verkoopprijs is €25/kuub 
en het gaat om Essenhout. Het zagen gebeurt niet op de natuurwerkdag zelf, 
maar op een andere (zater)dag in overleg met de groencommissie. Hiervoor het 
verzoek om even door te geven of u hier belangstelling voor heeft. 
 

Staatsbosbeheer, als eigenaar van het bos, stelt wel een aantal eisen ten aanzien 
van de verkoop op stam: De zagers zijn verplicht om alle veiligheidsmaatregelen 
toe te passen zoals zaagbroek & zaadschoenen, helm met vizier, gehoorbe-
scherming & handschoenen. 
Voor aanvang van de werkzaamheden dient men zich telefonisch of via app te 
melden bij Jan van der Laan. 
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Staatbosbeheer voert controles uit. Bij niet naleven van de veiligheidsmaatregelen 
wordt het werk definitief stil gelegd en mag de zager niet meer terug keren om te 
zagen en heeft geen recht of teruggave van de betaling. 
 

Op de natuurwerkdag proberen we altijd kindvriendelijke werkzaamheden te or-
ganiseren. Nu hebben we kinderen nodig om de vogelhuisjes schoon te maken. 
Kinderen zijn dus ook zeker welkom! 
Wij zorgen voor de koffie/thee/ranja/koek en de soep na afloop. 
Wees welkom op de natuurwerkdag in het Stedumerbos 5 november 2016, van 
9.00 tot 12.30. 
 

Sieger Wiersma 
De Groencommissie 
 

 

Drie dingen 
 

Had u misschien een tijdje niets van ons gehoord? Dat komt dan omdat we in de 
zomer altijd even uitblazen. Maar daarvoor, op vrijdagavond 8 juli, was er nog het 
Borgconcert. Aan dit dorpsfeestje in de open lucht deden onze leerlingslagwer-
kers Matthijs Kruidhof en de debuterende Fauve van der Kamp mee alsof ze nooit 
anders gedaan hadden. Op uitnodiging van Jehova Nissi traden er ook andere 
Stedumse muzikanten op: Vanimpe&Vanesch is natuurlijk altijd genieten (zie ook 
hun Facebook) en in de vrolijke folkband Niceville speelden minstens vier dorps-
genoten. Verder was er nog een hilarisch optreden van ‘leerlingen’ van de Pop-
school. Al met al lijkt dit zomeravondfestivalletje een succesformule en hopelijk 
wordt het Borgconcert 2017 er één met nog veel meer optredens van Stedumers. 
Er zijn immers zoveel dorpsgenoten die muziek maken. 
Maar nu is het tijd voor het opvoeren van Drie Herfstige Dingen: 
1. Begin september trad uw fanfareorkest weer aan voor de eerste maandagse 
repetitie. Het was meteen menens. In hoog tempo werden er nieuwe stukken op 
de lessenaars gedropt, zodat – al oefenend -de ‘s zomers altijd wat slappe em-
bouchure die maand in recordtijd weer op peil was. Het resultaat van een en an-
der is te beluisteren op het Najaarsconcert van Jehova Nissi op zaterdag 3 de-
cember. Handig om alvast in de agenda te zetten, maar we komen er nog op te-
rug. 
2. Het orkest kan gelukkig bogen op een groot aantal donateurs en als de blaad-
jes vallen, worden hun bijdrages geïnd. Mocht er nog niemand van ons bij u langs 
geweest zijn, dan komen we binnenkort. We zijn heel dankbaar dat zoveel men-
sen in het dorp ons steunen en de vele optredens, binnen en buiten, door het jaar 
heen waarderen. 
3. Zoals u weet is ook de opbrengst van de mandarijnenactie een van de pijlers 
onder het bestaan van het orkest. Dit jaar lopen we op maandagavond 12 decem-
ber met de zakjes mandarijnen langs de deuren. Dus... 
En o ja, in november hopen we Sinterklaas weer in te halen met echte live-
muziek. Kortom, u hoort nog van ons. 
 

Fenneke Colstee 
cmv Jehova Nissi 
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Geslaagd zomerkamp van de Struners 
 

De kampen van scoutingvereniging de Struners zijn hoogtepunten in het jaarlijkse 
programma. Hieronder een korte impressie van het zomerkamp 2016. 
 

Ook dit jaar hebben we weer een geweldige week met z’n allen beleefd, kampe-
rend bij de scoutingvereniging Beyloo ter Horst in Beilen. 
We hebben een zeer uiteenlopend programma gemaakt voor de drie leeftijdsca-
tegorieën. 
Van een foto-hike tot een mega lange kabelbaan. De kabelbaan hebben we met 
de groep zelf gebouwd over het meertje, vlak bij het terrein. Hier hebben we na-
tuurlijk enorm veel plezier mee gehad. Ook heeft elke leeftijdsgroep - de welpen, 
de scouts en de explorers - een eigen vlot gemaakt! De ene nog groter dan de 
andere, waarmee werkelijk is gevaren. 
 

Elke avond hebben we met elkaar gekookt. Hoe gezel-
lig is dat? En dan met 30 mensen eten aan een hele 
lange tafel. 
Het toppunt van deze week was wel de spooktocht! De 
oudste scouts hebben, zonder hulp van de leiding, voor 
de hele groep een geweldige spooktocht georganiseerd 
in het bos achter het kampterrein. Voor de welpen was 
de tocht wat te eng en daarvoor hebben ze een spook-
speurtocht verzorgd. 
We hebben ook een leuke dag doorgebracht in Orvelte, 
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waar van alles te doen was rond het thema Middeleeuwen. Met 30 mensen op de 
fiets!, netjes 2-aan-2 want veiligheid staat natuurlijk voor op. 
Op de laatste avond werd als afsluiter van de week een bonte avond gehouden. 
De hele week zijn groepjes ontstaan en iedereen kon zich opgeven bij de presen-
tatrice van de avond. De avond zelf was een en al lol. Met hele leuke en diverse 
acts! Van een schimmenspel tot een complete musical. Van een poppenkast tot 
een liefdesserenade. Omdat het laat en dus al donker werd hebben de oudere 
scouts passende verlichting geregeld. 
We kijken allemaal terug op een geweldige, gezellige week waarin we veel gela-
chen en genoten hebben. 
 

Tineke Werkman 
secretaris de Struners 
 

 

Open Dag bij de Struners 
 

Wilt u met eigen ogen zien hoe de Struners zich op zaterdag vermaken?  Kom kij-
ken op de Open Dag op zaterdag 29 oktober! 
 

Van tien tot twaalf is de opkomst voor de scouts (11-15 jaar) en van twee tot vier 
uur zijn de welpen in actie (7-10 jaar) in en bij Moarstee. We doen deze keer bij 
de Open Dag expres een gewone opkomst, net zoals anders, hoewel een op-
komst natuurlijk geen zaterdag gelijk is. Heel belangrijk vinden we te laten zien 
wat je allemaal kunt leren. Dus zetten we niet van te voren al een mooie klimtoren 
klaar, of een schommel, maar kan uw kind zelf meebouwen, bijvoorbeeld aan een 
vuurplaats. En meestal volgt er dan een vuurtje waarop nog iets wordt klaarge-
maakt. De leiding bedenkt elke keer wel weer iets leuks en uitdagends. Explorers 
(15-18) zijn op vrijdagavond van half acht tot half tien actief, zij maken hun eigen 
programma (onder begeleiding). Teamleiders Gert-Jan Exoo (welpen), Helma 
Mulder (scouts) en Fokke Kooistra (explorers) informeren u graag. 
 

Los van deze Open Dag mag uw kind twee keer vrijblijvend meedoen om te kijken 
hoe het hem of haar bevalt. Het is een aardig gemengde groep, zowel jon-
gens/meisjes maar ook qua woonplaats. De helft van de leden komt uit Stedum 
en de andere helft uit de omliggende dorpen, van Ten Boer tot Westerwijtwerd, 
maar ook Kantens en Bedum. Inmiddels is dat bij meerdere verenigingen al meer 
regel dan uitzondering (zo ook voetbal). Het leuke hieraan is natuurlijk dat er ook 
weer nieuwe speelkameraadjes zijn en vriendschappen ontstaan. Doordat je in-
tensief met elkaar optrekt, zeker ook met de kampen, leer je elkaar goed kennen 
en ontstaat er een bijzondere band. 
De sfeer bij de Struners is goed, het kleinschalige karakter van de vereniging 
draagt daar zeker aan bij. Er is weinig verloop, en dat geldt ook voor de leiding. 
Welpen van het eerste uur treden inmiddels toe tot het leidingteam, een mooie 
ontwikkeling waar we heel blij mee zijn en belangrijk voor het goed blijven draaien 
van de vereniging. 
 

Lies Oldenhof 
Voorzitter scoutingvereniging de Struners 
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Informatiepunt: Klaas Deuten, slaapadviseur 
 

Donderdag  13 oktober hadden we een bijeenkomst van het  Informatiepunt  in 
het Hervormd Centrum. Aanwezig 24 personen. 
Sieta Smit heette iedereen van harte welkom en in ’t bijzonder de Heer Klaas 
Deuten, slaapadviseur, die in Drents dialect enthousiast vertelde over Gezond 
Slapen. 
 

Gezond Slapen is natuurlijk heel belangrijk. Gemiddeld vertoeven we 1/3 van ons 
leven in bed. We willen graag: rustig slapen; geen rugpijn en slapen zonder huis-
stofmijt. Kiest U dan wol! Zuigt transpiratie vocht op en past zich aan je lichaams-
temperatuur aan. Wol is isolerend. Wol maakt je niet warm wol stimuleert de 
bloedsomloop. 
Er volgde een proefje: Klaas legde ijsblokjes op een schapenvachtje, rolde het 
vachtje op. Aan ’t eind van de middag zagen we de ijsblokjes nog volledig in tact. 
 

De heer Deuten vertelde nog ‘t een en ander over kriebelen (echte wol kriebelt 
niet) en over ‘t schoon houden van wol. Waar komt wol vandaan? Van het Tessel-
se Schaap en van het Australische merinosschaap. Beide soorten hebben een 
uitstekende vacht. 
 

Na de pauze (koffie/thee) kwam er een ruggengraat te voorschijn. 
We kregen les over onze 22 wervels en tussenwervels. 
Kiest U een lattenbodem! Die kan op maat worden gemaakt. 
Er worden schuifjes over de latten in gesteld en U ligt in de perfecte houding! 
 

Het was een gezellige, vrolijke en leerzame middag. 
Sieta bedankte Klaas Deuten, overhandigde hem een koek en wenste ons wel 
thuis. 
De volgende bijeenkomst is op donderdag 3 november. 
 

Ada Hovius 
 
 

Opbrengsten collectes  
 

Beatrix Spierfonds 
De collecte voor Het Beatrix Spierfonds heeft totaal € 402,03 opgebracht. Alle ge-
vers hartelijk dank. 
 

A. Eisema-Bos 
 

KWF  
De collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft in Stedum € 645,29 opgebracht. 
Namens het bestuur KWF kankerbestrijding allen bedankt . 
 

Jan Woltjer 
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Bedankt 
 

Op 9 september 2016 waren wij 50 jaar getrouwd en voor alle felicitaties in welke 
vorm dan ook die wij ter gelegenheid van dit heuglijk feit mochten ontvangen wil-
len wij ook via deze weg een ieder  danken. 
De dag zelf en de viering hebben bij ons een onuitwisbare indruk achtergelaten. 
Nogmaals, ook  namens kinderen en kleinkinderen hartelijk dank. 
 

Sieta en Hommo Smit 
 

 

Een boost voor ambitieuze buurten 
 

Kern met Pit realiseert al bijna 40 jaar duizenden bewonersinitiatieven 
Je ziet het steeds vaker: mensen die een droom hebben voor hun eigen buurt. 
Een gemeenschappelijke moestuin op een stuk braakliggend land, een kunstwerk 
om een bijzondere plek te markeren of een educatieve natuurroute voor de klein-
sten uit de wijk. Door mee te doen aan Kern met Pit, krijgen deze mensen prakti-
sche handvatten om aan de slag te gaan en hun droom binnen een jaar tijd te rea-
liseren. 
 

Sinds de start van Kern met Pit zijn er ruim 3000 lokale buurtprojecten gestart, 
opgebloeid en verankerd in de maatschappij. Door deel te nemen kunnen bewo-
nersgroepen de kennis en het netwerk inzetten van KNHM (Koninklijke Neder-
landsche Heidemaatschappij). Dat zorgt vaak voor een enorme boost: ineens is er 
iemand die kan adviseren bij een plan van aanpak of een bouwtekening kan ma-
ken. 
 

Dromen krijgen vorm 
Kern met Pit stimuleert zo de betrokkenheid van burgers door ze te voorzien van 
informatie, praktische workshops en de begeleiding van vrijwillige adviseurs. Zo 
krijgen dromen steeds meer vorm en is realisatie binnen één jaar mogelijk. Als dat 
is gelukt, ontvangen de deelnemers het predicaat Kern met Pit en 1000 euro, te 
besteden aan het project. 
 

Inschrijving mogelijk tot eind oktober 
Tot en met 31 oktober is inschrijving mogelijk via www.kernmetpit.nl.  
 

 

Oranje-IJsvereniging ledenvergadering 
 

Op dinsdag 15 november is er een gecombineerde algemene ledenvergadering 
van de Oranjevereniging en de IJsvereniging 
Het begint om 20.00 uur in “Moarstee”. 
 

Ieder jaar organiseren wij een algemene leden vergadering. Wij, de Oranjevereni-
ging en IJsvereniging, hebben besloten om onze ledenvergadering dit jaar geza-
menlijk te houden.  Wij hopen zo op een grote opkomst en nodigen u allen van 
harte uit. 
 

Zie beide agenda’s op pagina 29. 
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Agenda jaarvergadering IJsvereniging Stedum 
 

1. Opening 
2. Mededelingen / ingekomen stukken 
3. Notulen / jaarverslag  
4. Financieel verslag van de penningmeester 
5. Verslag kasnazieners 
6. Steemer Omloop 
7. Schoolschaatsen/schoollopen 
8. WVTTK 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 
 
 
 
 
 

 
 

Agenda  Oranjevereniging  
 
1.   Opening 
2.  Ingekomen stukken 
3.  Notulen/ jaarverslag 
4.  Financieel verslag van de penningmeester 
5.  Verslag kasnazieners: Mevr. A.Nienhuis en Dhr. P.Oldenhuis. 
6.  Benoeming kasnazieners 
7.  Evaluatie 2016 
8.  Vooruitblik naar festiviteiten van 2017 
9.  Bestuur:aftr.Mevr. D.Smit-Huistra 
10. Het bestuur stelt de volgende kandidaat voor: 
 De heer Rob Douma Weersterweg 3,  9921 TH Stedum 
 Namen van tegenkandidaten kunnen schriftelijk tot het begin van de verga
 dering worden ingeleverd bij het bestuur. 
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Stemer WielrenTocht 2016 
 

 
 

Op zondag 25 september deden 29 wielrenners uit Stedum (en directe omgeving) 
mee aan de 8e editie van de Stemer WielrenTocht. De door de Wielervereniging 
Oet Steem georganiseerde  Stemer WielrenTocht wordt traditioneel gehouden op 
de laatste zondag in september. 
 

Om ongeveer 1 uur vertrok het peloton wielrenners in het zonnetje vanaf het ha-
venterrein in Stedum voor de eerste ronde van ongeveer 50 km. Via Westerem-
den, 't Zandt en Spijk werd via het idyllische Kolhol de terugweg richting Steem 
gezocht. Er werd volop genoten van het mooie Hoogeland. 
 

In de Vlasschuur in Stedum werd even ‘bijgetankt’ voor de tweede ronde. Natuur-
lijk stond er voor de wielrenners weer appelgebak met (veel) slagroom en koffie 
en een energiedrankje op het programma. 
 

De 2e ronde kende, om alle wielrenners een optimaal fietsgenot te bieden, een 
snelle  en een 'trage' ronde van ca. 45-50 km. Met 25 deelnemers , waarvan 8 de 
snelle ronde fietsten, werd om 3 uur vertrokken uit Stedum. De snelle ronde, via 
het Schildmeer en met een 'eindsprint' vanaf café Winneweer, werd gewonnen 
Anne Fokkema. Hij drukte zijn voorwiel als eerste over de finishstreep aan de Lel-
lensterweg. 
 

De 'trage' groep fietste met een gemiddelde van ca. 27 km via St. Annen, Thesin-
ge, Zuidwolde via de Wolddijk naar Onderdendam en zo weer terug naar Steem. 
Ook bij deze ronde was er een (korte) sprint op de Weersterweg, waarbij het bord-
je Stedum als finishstreep gold. Tot ieders verrassing (en zeker tot die van vrien-
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din Mirjam) wist Jan van Dijken in een lange sprint Erik Huisman en debutant Gijs 
Hofman te verslaan. 
Met een bijzonder gezellige nazit in het zonnetje op het grasveld bij de Vlasschuur 
werd de zeer geslaagde 8e editie van de Stemer WielrenTocht afgerond. De lief-
hebbers van deze mooie tocht door het Grunneger Ommeland verheugen zich nu 
reeds op zondag 24 september 2017 als de 9e editie van de Stemer WielrenTocht 
zal plaatsvinden. 
 

Arend Koenes 
 

 

Contributie IJsvereniging 
 

Binnenkort komen we bij u aan de deur om de contributie op te halen, voor het 
seizoen 2016-2017. Wilt u zo vriendelijk zijn om 8 euro klaar te leggen? 
 

Catharina Reker 
IJsvereniging 
 

 

Basketballen in Stedum... net iets voor jou! 
 

Het basketbalseizoen is al weer even aan de gang, maar het is altijd een goed 
moment om te starten met basketballen. Lekker bewegen in teamverband met de 
nadruk op gezelligheid. Het is mooi als je een beetje kunt basketballen, maar he-
lemaal geen must. Er zijn voldoende ervaren basketballers die  je de basisbegin-
selen van deze veelzijdige sport bij kunnen brengen. Ook als je slechts af en toe 
wilt trainen, ben je van harte welkom. We basketballen iedere week op de vrijdag-
avond van 18.00-19.00 uur in de sportzaal aan de Bedumerweg. 
 

Lijkt het je leuk? Kom gewoon langs om te kijken op onze basketbalavond of, be-
ter nog, doe direct mee! 
Voor meer informatie:Karin Boonstra (karinb42@hotmail.com, 850300) 
 

Ellen Roede 
 

 

Wadlopen, parachutespringen of dammen? 
 

Op 10 september 2009 is het project Sportdorp in Stedum van start gegaan. Dit 
project is een initiatief van NOC*NSF, mogelijk gemaakt door het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en uitgevoerd door Huis voor de Sport Gro-
ningen. Stedum was één van de eerste dorpen die werd omgetoverd tot ‘Sport-
dorp’. In 2011 werd de rol van het Huis voor de Sport Groningen kleiner en ging 
Sportdorp Stedum op eigen benen verder in stichtingsformaat. De stichting is een 
samenwerkingsverband tussen Volleybalvereniging Internos, Voetbalvereniging 
Stedum, IJsvereniging Stedum, Scouting De Struners en Tennisvereniging De 
Bosbaan. Door de jaren heen heeft de stichting verschillende sportactiviteiten 
ontplooid, zoals blacklightvolleybal, tafeltennis, sport- en spelmiddagen, bokscur-
sussen en hardlooptrainingen. Ook werd een tafeltennistafel geplaatst bij de ten-
nisbaan en werd een fiets verloot onder leden. 
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Doel en geleverde bijdrages 
De stichting Sportdorp Stedum heeft tot doel om het sporten (in de breedste zin 
van het woord) te bevorderen en te stimuleren. Dit doen we onder andere door 
sportinitiatieven vanuit het dorp te faciliteren met een financiële bijdrage. Voor-
beelden daarvan zijn Blij dat ik Glij (zomeractiviteit in de haven), streetdance, 
schaatsen in Kardinge, oprichting van Wielervereniging Oet Steem en familie-
zwemmen in Bedum. De meest recente bijdrages heeft Sportdorp geleverd aan 
de oprichting van de Survivalvereniging Stedum en een dartavond in Moarstee. 
 

Initiatieven zijn welkom 
Heeft u een sportief idee waarin u Stedumers wilt betrekken, breng uw voorstel 
dan vooral in bij het stichtingsbestuur! U kunt ons bereiken via e-mailadres in-
fo@sportdorpstedum.com. We zijn benieuwd naar uw sportonderwerp, een eerste 
omschrijving van uw plan van aanpak en een schatting van de kosten. Op basis 
hiervan neemt het stichtingsbestuur een besluit om al dan niet over te gaan tot 
(mede)financiering. Het werd al gezegd: ‘in de breedste zin van het woord’. Uw 
sportinitiatief kan dus gaan van wadlopen tot parachutespringen en van polsstok-
hoogspringen tot dammen. 
 

Bestuurswisseling 
Het stichtingsbestuur heeft onlangs afscheid genomen van Arend Koenes en Jan-
neke Aué. Beide zijn vanaf het begin betrokken geweest bij Sportdorp en zijn dus 
enkele jaren voorvechters geweest voor een sportief Stedum. Pieter Berend Sla-
ger (voetbalvereniging) en Trix Leegte (tennisvereniging) nemen het stokje over. 
Peter Bijen (ijsvereniging) is sinds begin van dit jaar opvolger van Janna Bat-
hoorn. Arend, Janneke en Janna, bedankt voor jullie inzet! Pieter Berend, Trix en 
Peter; veel succes in dit sportieve bestuur! 
Wim Zijlema is vertegenwoordiger van Internos en Elizabeth Renkema van De 
Struners. 
Het bestuur ziet uw sportinitiatieven tegemoet! 
 

Wim Zijlema 
 

 

T.V. de Bosbaan kampioen 
 

Sinds 1,5 jaar speelt er een fanatiek team mee in de voor- en najaarscompetitie 
van het tennis. Het gaat om T.V. de Bosbaan Heren 1, tevens het vlaggenschip. 
Het eerste voorjaar bestond het team uit Diederik Dijk, Matthijs Colstee, Jan Spijk, 
Jeroen Bansberg en Yannick van den Berg. In het najaar kwam Johan Maring 
daar bij en in het afgelopen voorjaar hebben we weer twee actieve leden mogen 
verwelkomen: Peter Heeres uit Wirdum en Ruben Danhof uit Loppersum. Elke 
week staat plezier en het nuttigen van een of meerdere biertjes bij ons voorop. 
Vandaar ook dat de plaatselijke Moarstee goed is ingewijd met een voor T.V. de 
Bosbaan alle records brekende omzet. Volg ons via Facebook (T.V. de Bosbaan 
1) en in 'real life' langs de lijn of in het Moarstee.  We spelen op zondag en na het 
uitbrengen van deze Stedumer zijn we inmiddels kampioen geworden! Niet ge-
treurd, in april en mei zullen dezelfde heren de voorjaarscompetitie spelen.  
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Nadere info volgt via de Stedumer of natuurlijk via onze facebookpagina. Hieron-
der een verslag van afgelopen zondag (2 oktober). 
 

Goedemorgen, vandaag gelukkig niet de zon op zien komen. Voor de hardwer-
kende fans die wel vroeg uit de veren waren, een fantastisch bericht voor op de 
zware maandag. 
 

Zondagmorgen 2 oktober omstreeks 7.45 
Bosbaan 1 ging uit varen, met de Renault spaceshuttle naar Zuidlaren. De weg 
was recht, de weg was krom. Diederik Dijk draaide zich nog een keer om. 
Jazeker hij had verlof en mocht een keer genieten van zijn slaap. Ruben Danhof, 
onze eendagsvlieg, kwam hem vervangen. Weliswaar niet goed gemutst en om-
ringd door een alcoholwalm, maar wel op tijd klaar. De andere speler die Mido en 
Yannick nog ophaalden uit het mooie ommeland dat was ontwaakt door een neve-
lig zonnetje, was natuurlijk Peter Heeres. Zo kwamen we ongeveer voor de eerste 
keer in de historie op tijd aan. 
 

Als eerste werden de dubbels gespeeld. Het ervaren duo Bansberg en Heeres 
speelden met elkaar en met de tegenstander, want binnen 2 sets was het vonnis 
getroffen. Op de andere baan speelden Danhof en van den Berg samen, een on-
geslagen duo, want deze combinatie was nog niet eerder voorgekomen. Allebei 
tevens niet vies van een marathon partij en zodoende stond er pas na 3 uur een 
uitslag op papier. 1-2 in sets voor het Bosbaan duo! 
 

Dan naar de enkels. Heeres zijn enkels, want wat zullen die het zwaar hebben 
gehad. Een gladde en vochtige gravelbaan zorgde er namelijk voor dat Peter 
meermaals onderuit ging. Zijn tegenstander begon te zeuren over het schoeisel 
van de Wirdumer, waardoor Heeres geïrriteerd raakte en 'no mercy' toonde. De 
gelijknamige motorbende was er niks bij. Lekker agressief begon Heeres kanons-
kogels af te schieten op zijn tegenstander. Het resultaat: 0-6 2-6 en een gedesillu-
sioneerde zeurkous. 
 

Bansberg had het in de eerste set zwaar, maar liet in de laatste twee sets zien 
wat hij waard is. 6-3 1-6 2-6. Zo begint Mido(Jeroen) een zekerheidje te worden 
en het resulteerde in een 0-4 tussenstand. Gewonnen hadden we dus al. 
Dat het nog een latertje werd was ook duidelijk. Marathon spelers Danhof en van 
den Berg moesten namelijk nog enkelen. 
 

Opvallend was dat Ruben zijn tegenstander in het begin erg vrolijk was maar ge-
durende de dag steeds norser werd. Het befaamde spelletje van de Lopster deed 
namelijk zijn intrede en hij wist zich er geen raad mee. 'Die gast speelt alleen 
maar hoge ballen'. Goed, tijd voor een minuten durend overleg met zijn trainer. 
Danhof genoot zichtbaar en stond 6-3 en 1-0 voor in sets. 
De tegenspeler gooide het op een andere boeg en voerde het tactische meester-
plan van zijn trainer uit. Maar niet heus, 0-6 voor Danhof. Ongenadig. 
 

Last but not least was Yannick aan de beurt. De eerste set ging met gemak naar 
de Stedumer, maar Danhof, Heeres en Bansberg waren er van overtuigd dat het 
zoals gewoonlijk op 3 sets aan zou komen. Yannick kon ze op de baan horen 
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kauwen op borrelnootjes en slurpen aan de blikjes bier. Als het om eten gaat raakt 
van den Berg echter gemotiveerd en ook de tweede set werd gewonnen. 
Een klinkende 0-6 overwinning dus op de nummer 2! Volgende week spelen we 
thuis tegen Nei Pekel. Komt ons aanschouwen, want we zijn in kampioensvorm! 
 

Yannick van den Berg 
TV de Bosbaan 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" Stedum 
 

Wie 's avonds in zijn bedje kruipt, ziet niet hoe een ander mens zich op datzelfde 
moment gereedmaakt de nacht in te trekken. Er zijn echte nachtmensen, liefheb-
bers van het duister. Overdag slapen ze en 's avonds worden ze actief. 
Kent u zo'n nachtbraker dan kunt u vast dat nachtleven aan zijn of haar gezicht 
aflezen. Ze missen de gezonde kleur op hun wangen die je krijgt van de zon en 
de wind. Je vraagt je ook altijd meteen af hoe die mensen dat doen met de bood-
schappen. Die moeten ze toch overdag halen, of tenminste voor sluitingstijd van 
de supermarkt. Of staan de liefhebbers van de nacht af en toe toch vroeger op? 
 

Nachtvissers zijn maar een enkele keer 's nachts actief. Natuurlijk zullen er echte 
nachtvissers steken onder de hengelaars. Mensen die vaker 's nachts een hengel-
tje uitgooien. Maar wie wil er nu elke nacht in een tentje gaan zitten te vissen? Ik 
vermoed dat het aantal hengelaars, dat het hele jaar door 's nachts zitten te vis-
sen, bijzonder klein is. Wie een keer nachtvissen wil, die kiest volgens mij gewoon 
een mooie nacht uit met goed weer. Met storm en regen wordt het al lastig om 
een vis te vangen. Als het regent wordt het water troebel en dan vangt het niet 
geweldig. 
 

Een paar uitzendingen terug in het programma 'Opsporing Verzocht' (AVRO-
TROS) hoopten de programmamakers belangrijke informatie te kunnen krijgen 
van een paar nachtvissers. Bepaalde bronnen meenden dat er die nacht nacht-
vissers gezeten hadden op een plek aan het water. Aan de overkant waar hun 
tentje had gestaan was iets verschrikkelijks gebeurd. Hadden die vissers dat ook 
gezien? Wilden ze zich a.u.b. bij de politie melden? 
Na een poosje zoeken op internet vind ik nog veel meer misdaad waarvan de 
nachtvissers getuige waren, of vermoedelijk getuige. In dat laatste geval worden 
de onbekende hengelaars verzocht zich te melden. Hopelijk hebben ze wat ge-
zien. 
 

Zo lees ik op internet, dat nachtvissers in mei 2011 zagen, hoe een man uit een 
bestelbusje sprong juist voordat dit busje het kanaal inreed. Later troffen brand-
weer en politie drie dode mannen aan in dit voertuig. De bestelbus zat ook vol met 
kogelgaten. Dit gebeurde allemaal in de Zuid-Willemsvaart in Eisden. 
 

Ook speculeert iemand, op een internetforum, dat het best mogelijk is dat nacht-
vissers iets gezien of gehoord hebben in het geval van een dood meisje. Hier gaat 
het om een meisje dat in april 2007 dood gevonden werd in het water van het na-
tuurgebied De Noorderplassen aan de noordkant van Almere-Stad. Het meisje 
heette Cassandra van Schayk en kwam uit Almere-Buiten. 
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Dat sommige nachtvissers zelf ook slachtoffer kunnen worden van een misdrijf 
kon ik ook op internet vinden. Zo werden twee vissers uit Alphen aan den Rijn be-
roofd om 23.30 uur toen zij zaten te vissen. De hengelaars van 20 en 22 jaar 
moesten hun portemonnee, gsm en armband afgeven, terwijl zij bedreigd werden 
door twee onbekende jongens. 
 

In Den Haag, in 2009, werd een 32 jarige hengelaar tussen 20.00 en 21.00 uur 
beroofd. Vier jongeren met capuchons op dreigden met een vuurwapen en eisten 
de mobiele telefoon van de hengelaar op. Het gebeurde in november. En dan 
weet je dat het dan op genoemde tijd aardedonker is. 
 

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) 
 
 

28, 29 oktober GPS-tocht. 
 

29 oktober   Open Dag Scouting. 
 

31 oktober   Passage Stedum. De heer Cees Stolk, Nieuwolda. Onderwerp: 
   Struun’n over Gronings landschap in het Hervormd Centrum.  
   Aanvang 19.45 uur. 
 

2 november  Najaarsbijeenkomst Stichting Historie Stedum van 15.00 tot  
   17.00 uur in Hervormd Centrum. Ype Jan Nienhuis vertelt over 
   het ontstaan van de wierde Stedum. 's Avonds is er een  
   bijeenkomst in clubgebouw van 19:30 tot 21:30 uur. 
 

3 november  Informatiepunt. 
 

5 november Natuurwerkdag in Stedumerbos van 9.00 tot 12.30 uur. 
 

9 november  (En 16 november) herhalingscursussen reanimatie en   
   AED-bediener in het Swaithoes. 
 

15 november  Gecombineerde algemene ledenvergadering van de   
   Oranjevereniging en de IJsvereniging om 20.00 uur in   
   “Moarstee”. 
 

25 november  Algemene ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Stedum 
   om  20:00 uur in Trefpunt 
 

3 november  Informatiepunt van 14.00 – 16.00 uur in het Hervormd Centrum. 
   Onderwerp: Martina van der Paard, verpleegkundige in O.Z.G., 
   vertelt ons iets over “diabetes en cholesterol”. 
 

3 december Najaarsconcert Jehova Nissi in de Gereformeerde kerk, met  
   koffie en nazit in Trefpunt. Aanvang 19.45 uur. Toegang gratis. 
 
 
 
 

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.  
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