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Van de redactie 
 

Deze Stedumer stond al klaar om naar de drukker verzonden te worden toen de 
nieuwste Corona-maatregelen bekend werden. 
Alle samenkomsten tot 1 juni zijn afgelast. 
Dat heeft als gevolg dat een aantal van de in De Stedumer genoemde activiteiten 
geen doorgang zal vinden. 
Een paar stukjes in deze Stedumer zijn dus al door de nieuwste ontwikkelingen 
achterhaald. 
Waar mogelijk heb ik de stukjes aangepast. 
Laten we hopen dat we met elkaar goed door deze crisis komen. 
 

Corry Verduijn 
Redactie De Stedumer 

 
Optreden Percossa gaat niet door 
 

Het Coronavirus heeft er voor gezorgd dat vele dingen in Nederland plat liggen. In 
ieder geval tot 6 april. Jullie hebben dat ongetwijfeld meegekregen. Alom wordt 
verwacht dat daarna de bestaande maatregelen van kracht zullen blijven. Tot mijn 
spijt gaat het optreden van Percossa in Stedum op 15 april daarom niet door. Ik 
zal proberen een andere datum met ze te regelen, maar eerst moeten we met 
elkaar zorgen dat we zo goed mogelijk door de Coronaterreur heen komen. Veel 
sterkte allemaal! 
 

Karel Zuiderveld 
 
Fitness Swaithoes dicht, fysiotherapie open 
 

Zoals jullie natuurlijk wel weten heeft het kabinet drastische maatregelen 
afgekondigd om de verspreiding van het Coronavirus te vertragen. De medische 
fitness van het Swaithoes is daarom in elk geval tot 6 april gesloten. Hoe het na 6 
april gaat moeten we afwachten. Mededelingen daarover zal ik direct na 6 april op 
mijn site zetten: www.swaithoes.nl. Hou de site dus goed in de gaten. 

De fysiotherapie blijft vooralsnog gewoon geopend. Voor het maken van een 
afspraak  of behandeling blijf je welkom. Ben je echter neusverkouden in 
combinatie met keelpijn en hoesten of heb je koorts, dan bestaat de kans bestaat 
dat je het Coronavirus bij je draagt. In dat geval kun je beter thuis blijven. 

Karel Zuiderveld 
Swaithoes 
 

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 Wim van Zanten (foto: Carola Kruidhof ). De rubriek 400 
  woorden vindt u op pagina 12.  
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Uitzonderlijke Situatie: Oranjevereniging  
Naar aanleiding van de persconferentie van zondag 15 maart hebben wij als 
Oranjevereniging besloten ook te wachten tot na 6 april voor eventuele verdere 
mededelingen omtrent de festiviteiten.  
Iedere dag komen er weer andere nieuwe berichten bij. Tevens zullen we indien 5 
mei zal worden gecanceld door de provincie proberen een andere datum te 
vinden voor de optocht. De ontwikkelingen rondom het Coronavirus zullen wij 
nauwgezet volgen. 

Als De Stedumer bij u in de brievenbus valt zijn er misschien alweer nieuwe 
ontwikkelingen. We hopen dat de inwoners van Stedum elkaar op allerlei gebied 
zullen helpen. Want wij houden vast aan onze slogan: “Veur dorp Deur dorp”. 

Namens het bestuur van de Oranjevereniging wensen we iedereen veel sterkte, 
wijsheid en een goede gezondheid toe. 

Coby Nienhuis 
Oranjevereniging 
 

Mededeling van de uitvaartvereniging Stedum 
 

De geplande jaarvergadering op 21 april kan wegens de Coronacrisis helaas niet 
doorgaan. 

Albert Haak 
Secretaris Uitvaartvereniging Stedum 
 

Nieuws en activiteiten van de Stichting 
Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 
 

Voor het lopende jaar brengen wij graag het volgende nieuws 
en de volgende activiteiten met betrekking tot de Stichting 
onder uw aandacht. 
 

Op korte termijn zal het dak van onze Stichtingskerk in het 
kader van de Sim (Subsidieregeling instandhouding monumenten) hersteld 
worden. U zult de kerk dan in de steigers zien staan. Wij als bestuur hopen op 
een succesvol herstel, zodat het dak weer in goede staat teruggebracht wordt. 
 

Op zaterdag 13 juni aanstaande vindt naar alle waarschijnlijkheid de Open 
Torendag plaats. De toren van de Bartholomeüskerk zal ook dit jaar geopend zijn 
voor publiek. Wij hopen u op korte termijn meer te kunnen mededelen over de 
precieze invulling van deze dag. 
 

Het duurt nog even, maar op 24 augustus is de Dag van de Heilige Bartholomeüs. 
Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk hoopt op deze dag haar tweede 
verjaardag te vieren. Natuurlijk bent u van harte uitgenodigd om deze dag met ons 
bij te wonen. De invulling van de dag zal te zijner tijd bekend gemaakt worden. 
 

Ype Jan Nienhuis 
Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 
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(foto: Martien Spits-Straatman)  
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In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners uit het dorp 
voorgesteld. Deze keer Idris en Armagan Kartal en hun dochters Elif (9 jaar) en 
Zeynep Nàlàn (2,5 jaar), Weemweg 59. 
 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds februari 2018.” 
 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
Idris: “Ik ben geboren in Turkije en heb mijn jeugd ook doorgebracht in Turkije.” 
Armagan: “Ik ben geboren in Turkije en heb mijn jeugd ook doorgebracht in 
Turkije.” 
Elif: “Ik ben geboren in Turkije en heb mijn eerste jaren doorgebracht in Turkije en 
nu in Nederland.” 
Zeynep Nàlàn is geboren in Nederland. 
 

Wat doen jullie in het dagelijks leven? 
Idris: “Vroeger was ik docent Turkse taal en social study en gaf les aan 9 tot 17-
jarige leerlingen. Nu volg ik een cursus Nederlands niveau B2 (HBO niveau). In de 
toekomst wil ik een opleiding in computers volgen.” 
Armagan: “Ik heb een cursus Nederlands niveau A2 gevolgd en na mijn bevalling 
wil ik graag niveau B1 volgen.” 
 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Elif: “Ik vind verven, knutselen en buiten spelen leuk.” 
Armagan: “Ik hou van verven, koken en bakken en met Nederlandse mensen 
gezellige tijd doorbrengen.” 
Idris: “Ik hou van tafeltennis en zwemmen en ik ben vrijwilliger bij verschillende 
asielzoekerscentra.” 
 

Wat staat er bovenaan jullie wensenlijst?   
Idris: ”Mijn wens is zo snel mogelijk een baan te vinden, bijvoorbeeld vertaler 
Turks of Engels of in de computerindustrie.” 
Amargan: “Mijn wens is graag Nederlands te kunnen praten. Op een 
peuterspeelzaal werken en andere mensen helpen.” 
Elif: “Mijn wens is graag met vriendinnetjes spelen en later advocaat worden.” 
 

Wat zijn jullie hoogtepunten uit het leven?  
Idris en Armagan: “Ons hoogtepunt is de geboorte van onze dochters.” 
 

Wat waren jullie eerste indrukken van het dorp? 
“Het gaf ons spannende indrukken, want zagen eerst helemaal geen mensen op 
straat en wisten niet hoe hier de gewoontes waren.” 
 

Noem iets voor de ideeënbus van Stedum. 
“Wat zou het leuk zijn als we een cafetaria en een gelegenheid hadden om een 
kopje thee of koffie te drinken.” 
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Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Wat voor 
muziek luisteren jullie graag?”  
“Soms popmuziek en soms klassieke muziek.” 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Hoe kun je meer met mensen in contact komen?” 
 

Afie Nienhuis 
 

Oproep van de redactie 
 

In de vorige De Stedumer stond een oproep om de gegevens van uw/jouw 
vereniging door te geven met de bedoeling daar een lijst van te maken. 
Tot nu toe hebben maar drie verenigingen zich gemeld. Dat is wel erg weinig. 
Er zijn toch wel meer verenigingen in Stedum? 
Wil je uw/jouw vereniging op de lijst hebben, mail dan de volgende gegevens door 
naar destedumer@gmail.com: naam vereniging, wat voor soort vereniging, 
eventuele website, contactpersoon en e-mailadres/telefoonnummer. 
Dan kijken wij of we daar een mooie lijst van kunnen maken. 

 

in de papieren 

Stedumer staat hier 

een advertentie 

 



7 
 

Ideeënbus 
 

Afgelopen november hebben we het tijdens de Dorpsbelangen-
vergadering al even besproken: de activiteitencommissie wil 
graag van het dorp vernemen welke activiteiten we kunnen 
organiseren. Daarom hebben we als commissie de ideeënbus in 
het leven geroepen. Een digitale verzamelplek voor ideeën voor 
en door het dorp. Natuurlijk is het ook mogelijk één van de 
commissieleden aan te spreken.  

Hoe kunt u ons bereiken? 
Per mail: activiteitenstedum@gmail.com 
Fysiek: Ingrid Kort, Selma van den Berg, Petra Kock, Bert-Jan Zijlema 
 

We zien uw idee(ën) graag tegemoet! Op die manier hopen we leuke activiteiten 
voor het dorp te kunnen blijven organiseren. 

Bert-Jan Zijlema 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 
 

Subsidie aanvragen  
 

Voor het jaar 2020 heeft Dorpsbelangen Stedum weer de mogelijkheid voor het 
verlenen van een financiële bijdrage aan verenigingen, instellingen en 
organisaties met betrekking tot het Dorpenbudget en Jeugd- en Jongerenwerk. 
Dien uw verzoek vóór 1 juni 2020 in, voorzien van een balans van het 
voorafgaande jaar, een winst- en verliesrekening en een begroting van de/het 
activiteit/evenement. Bij voorkeur per e-mail: dorpsbelangen@stedum.com  

Catharina Reker 
Secretariaat Dorpsbelangen 
 

Stille Week 
 

Al een aantal jaren organiseert de werkgroep Stedum/Westeremden van het 
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) samenkomsten in de Stille Week (dit jaar 
van 6 t/m 11 april). Samenkomsten van een half uur met daarin ruimte voor o.a. 
gebed, zingen en een overdenking.  
 

Het Coronavirus heeft ook gevolgen voor deze samenkomsten. We hebben 
besloten om de samenkomsten dit jaar niet door te laten gaan. 
 

Corry Verduijn 
Werkgroep Stedum/Westeremden van het NBG 

 
Wie vindt het leuk om foto’s te maken? 
 

Voor het maken van de foto voor de rubriek ‘In de kijker’ zijn we op zoek naar een 
nieuwe fotograaf. Martien Spits-Straatman heeft aangegeven er mee te willen 
stoppen. Dus is foto’s maken je hobby en wil je wel foto’s maken voor De 
Stedumer, meldt je dan aan bij destedumer@gmail.com. 
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Het Collectief Midden Groningen zet zich in voor 
weidevogels bij Stedum  
 

Tegen Stedum aan ligt het weidevogelgebied Crangeweer. Dit gebied is door de 
provincie aangewezen voor de bescherming van de weidevogels door boeren en 
burgers. Elk jaar trekken weidevogels zoals de grutto en de tureluur richting de 
drassige groene weiden om daar te broeden en hun kuikens groot te brengen. 
Deze weidevogels hebben het in Nederland zwaar gekregen door het verdwijnen 
van leefgebied, maar ook door het veranderen van het leefgebied. Zo zijn de 
moerassige velden geschikt gemaakt voor landbouw en kunnen er, mede door de 
komst van vele verharde paden, vele soorten roofdieren het gebied makkelijk 
bereiken. De boeren zetten zich in, onder andere met behulp van vrijwilligers, om 
hun land geschikt te maken voor de weidevogels en te beschermen tegen de 
roofdieren. Zo hebben zij van het weidevogelgebied Crangeweer een heus 
vogelparadijs gemaakt. 
 

 

Plas dras Crangeweer (foto: Wim Hartman) 
 

In 2016 is het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het leven 
geroepen. Dit heeft als doel om de bescherming van de weidevogels (maar ook 
akkervogels) beter te coördineren, waardoor de verschillende maatregelen 
effectiever en efficiënter ingezet kunnen worden. Het Collectief Midden Groningen 
(CMG) werd opgericht door de samenwerking van vier Agrarische 
Natuurverenigingen (Ons Belang, Meervogel, Wierde & Dijk en Agrarische 
Natuur- en Landschapsvereniging Slochteren). Het CMG heeft als taak het ANLb 
te coördineren op de, door de provincie, aangegeven plekken.  
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Door beheer in een mozaïek neer te leggen wordt het gebied versterkt. De laatste 
jaren heeft het CMG samen met de aanwezige boeren in het weidevogelgebied 
Crangeweer zich ingezet op het neer leggen van ‘zwaar’ beheer, zo zijn er 
meerdere plas drassen aangelegd (dit zijn natte plekken in het grasland en zijn 
cruciaal in een weidevogelgebied). Door de aanleg van deze plas drassen is het 
weidevogelgebied Crangeweer veranderd in een parel voor de omgeving. 
Het broedsucces van de weidevogels wordt nauwlettend in de gaten gehouden 
door de vrijwilligers in het gebied. Door de samenwerking tussen de vrijwilligers 
en de boeren weet de boer precies waar de vogels zich op zijn land bevinden en 
waar en wanneer ze eventueel kunnen maaien. In het broedseizoen van 2020 zal 
het CMG van start gaan met het monitoren met behulp van een drone. Zo kunnen 
de vrijwilligers de nesten opzoeken met minimale verstoring en zonder 
geursporen (deze kunnen roofdieren precies naar de nesten toe leiden). De drone 
werkt met behulp van een warmtecamera die het verschil van de warmte van een 
nest met de omgeving opmerkt. De exacte locatie kan dan worden vastgesteld en 
direct doorgestuurd worden naar de boer. 
 

Tijdens de ALV van dorpsbelangen Stedum (die op 8 mei in het Trefpunt gepland 
was) zou het CMG een presentatie houden over agrarisch natuurbeheer en over 
het weidevogelgebied Crangeweer. Wanneer de presentatie nu gehouden wordt 
is nog niet bekend. 
 

Het CMG is tevens op zoek naar vrijwilligers, waaronder dronepiloten. Op 
www.collectiefmiddengroningen.nl vindt u meer informatie. 
 

Isabel Weinbeck 
Collectief Midden Groningen 
 
 

Persoonlijk Reisadviseur Loppersum en omgeving 
 

Op 1 januari 2020 ben ik, Margriet Schalk, 
samen met een oud collega (Alleida 
Boogaart) gestart als persoonlijk 
Reisadviseur bij TUI at Home! Na een 
jarenlange samenwerking bij een 
reisbureau gaan wij nu vanuit ons kantoor 
aan huis in Loppersum mensen 
adviseren!  
 

U kunt uw vakantiewens kenbaar maken via de app, mail, website of op afspraak 
bij u thuis!   
Wij nemen uitgebreid de tijd om uw wensen uit te zoeken en u een objectief en 
onafhankelijk reisadvies te bieden!  Voordelen: Gemak, “op maat”,  persoonlijk en 
flexibele openingstijden! Je betaalt voor deze service niets meer dan bij uw 
reguliere reisbureau! 
Website: www.tuiathome.nl/alleida-margriet   
Mailadres: alleida.margriet@tui.nl   
 

Margriet Schalk 
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De pollepel 8 – Sien Jensemahörn 
Recept: Lever met twee soorten spek  
Wijlen Jan Veenkamp, een bekende Stedumer, zei altijd wanneer hij bij ons in huis 
kwam en mij bij het aanrecht zag staan: “De kok ien keuken”. Deze uitdrukking is 
altijd gebleven. Mijn beide zoons hoor je het bij gelegenheid nog wel eens 
zeggen. 

Toen ik achttien jaar was ben ik voor het eerst gaan koken. Ik moest heel wat 
leren. Het meeste leerde ik van oudere dames die ik om raad vroeg. Met name de 
laatste dertig jaar heb ik dagelijks gekookt. 

Een maaltijd bestaat voor mij uit aardappelen, groente en meestal een 
vleesvervangend product. En als je je buik vol hebt dan kan daar, vind ik, geen 
toetje meer bij. 

Mijn lekkerste gerecht was altijd ‘lever met twee soorten spek’ met aardappelen 
en groente. Slager A. Smit aan de Stationsweg, waar wij altijd ons vlees kochten, 
is voor het grootste gedeelte de bedenker van dit recept. Hij sneed voor ons 
mooie blokjes lever. Dan sneed hij dobbeltjes vetspek, u kent dat wel dat 
grauwwitte spek dat zo lekker vet is. Dan sneed hij dobbeltjes rookspek. De 
verhouding is ongeveer 1 deel rookspek, 1 deel vetspek en 3 delen lever. 

Snij vooraf naar behoefte een paar uien in plakjes zodat je mooie ui-ringen krijgt. 

Zet de braadpan op een niet al te hoog vuur. Doe de lever met het spek in de pan. 
Laat alles bruin en gaar worden. Blijf regelmatig het vlees keren met een pollepel. 

Al na ongeveer drie minuten sudderen en bakken kunnen ook de ui-ringen in de 
pan. Blijf alles regelmatig en zorgvuldig met de pollepel omkeren zodat de boel 
niet blijft vastkleven aan de bodem. Voeg er wat zout en peper bij. En is de spek 
en de lever lekker doorbakken en zijn de ui-ringen mooi gaar voegt dan naar 
smaak enkele scheuten (vloeibare) slagroom toe. Blijf dit met de pollepel even 
vermengen. Dien het gerecht dan op. 

Bij dit vleesgerecht kunt u rijst eten of aardappelen. Neem als groente 
bijvoorbeeld sla, worteltjes, of doperwten. 

Bij deze geef ik de pollepel door aan: fam. van Wingerden. 

Eldert Ameling / Francien Braaksma 
 

In de pollepel komt een favoriet recept van een dorpsgenoot, liefst met foto’s. De 
pollepel wordt daarna doorgegeven aan de volgende, bij voorkeur iemand uit 
dezelfde straat (alleen degenen die dat willen natuurlijk en er mogen natuurlijk ook 
meerdere gezinsleden de pollepel krijgen) en daarna de volgende straat. Zo krijg 
je langzaamaan een Stedumer kook/bakboek gesorteerd per straat. Degene die 
de pollepel krijgt, moet dat wel van te voren weten en er ook mee instemmen.  

De volgende pollepel graag inleveren uiterlijk 15 april via een e-mail naar: 
destedumer@gmail.com. 
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(foto: Carola Kruidhof)  
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400 woorden 
Transport ondernemen is als topsport 
 

“Morgen spring ik bij en ga ik naar Rotterdam op acht adressen gipsplaten 
afleveren. Dan - ik combineer bijna altijd ritten en vracht - naar de Maasvlakte, 
laden voor aluminiumfabriek Aldel en vol weer terug naar Delfzijl. Onderweg 
regelmatig telefonisch overleg.” Wim van Zanten (57) wil als transportondernemer 
zorgen dat alles zo rendabel mogelijk draait.  
Wim woont met Ineke en hun drie kinderen, Wolter, Evelien en Else-Mariet, aan 
de Lopsterweg. Op boerderij Niehof, de ooit volgens de “gunfactor” door zijn 
ouders verkregen imposante woonplek van de schrijfster Sien Jensema. Wim 
lacht: “We hebben alles vernieuwd: een huis in een huis gebouwd.” Als kind 
speelde hij graag met zijn blauw VW kevertje met witte wielen, maar buiten spelen 
en voetballen was favoriet.  
Als hij de mavo doet, werkt Wim in vakanties bij Jan Dirk Jensema. Zaaien, 
oogsten, bietenrooien, stropersen en meer …  Na de mavo werkt hij er vier jaar.  
 

In de wintermaanden rijdt hij met zijn vader met de vrachtwagen mee. Hij haalt het 
vakdiploma beroepsgoederenvervoer en in december 1982 stapt hij in het bedrijf. 
Ze kopen meteen een vrachtwagen (een Scania 142) erbij en rijden tien jaar voor 
Lommerts.  Lommerts gaat met Pinksteren 1992 failliet. “In dát weekend heb ik in 
mijn hele leven het meest geleerd”, vertelt Wim. Daarna rijden ze met veel plezier 
voor De Bruin, vooral voor Aldel. Daarna in charter voor de gipsfabriek. In 1995 
gaat vader met pensioen en gaat Wim alleen verder. Hij rijdt vanaf 1985 
uitsluitend met Volvo’s (F10-FA12). “We hadden vijf auto’s, nu nog drie. Onze 
zeventien opleggers zijn steeds inzetbaar. Nu rijd ik met Wolter en met drie 
collega’s met hun eigen trekker/oplegger. Ineke doet de administratie en samen 
doen we de onderhandelingen van het bedrijf. Op zaterdagen sleutel ik wel aan 
auto’s.” Voor gipsfabriek Etex vervoert Wim vast met twee auto’s gips. Ook 
gipsplaten met loodlaagje voor ziekenhuizen in de Benelux,  lood voor Schneider 
in Mönchengladbach, gevaarlijke stoffen voor Reym in Veendam enz.  … “En 
natuurlijk rijden we met onze vier kippers jaarlijks enkele maanden voor de 
bietencampagne. Transport ondernemen is topsport.” 
 

Ontspanning vindt Wim in voetbal. Hij speelde op zijn vijftiende al in het eerste 
van het toen vaak vierde klasse KNVB spelende VV Stedum. Hij was een 
gevreesde linksbenige spits, elk jaar topscorer. Eén pijnlijke degradatie: “We 
verloren van Heracliden; onvergetelijk, precies op mijn drieëntwintigste 
verjaardag!” Hij voetbalde tot zijn zesenvijftigste, nu bestuurslid en trouw 
toeschouwer.  
Wim sluit af met ‘n nieuwtje: “Ons bedrijf vernieuwt zich, we gaan naar het werk 
toe. Op ons grote terrein in Delfzijl wordt nu een loods met kantoor gebouwd …” 
 

Math M. Willems 
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De Stemer onderhandelaar op het strijdtoneel  
 

‘De Stemer onderhandelaar op het strijdtoneel’ hoor ik de lezers opnieuw denken 
terwijl ze hun schaatsen hebben ontbonden en zich als een onderhandelaar in 
Münster wanen.  
 

Adriaan Clant - geboren en getogen in Groningen - 
was het zesde kind van Eilco Clant en Willemina 
Hinkaert, die de kinderen door hun hoge functies 
een goede jeugd gaven. Adriaan werd door het 
aanzien van zijn ouders en de hoge opleiding in 
1630 jonkheer van de Ommelanden. Hij bestuurde 
vooral Westeremden, Garsthuizen, Loppersum en 
de gebieden er omheen. Adriaan woonde met zijn 
eerste vrouw Hille Clant op de borg van Nittersum 
waar nu alleen nog aan de Weemweg aan de 
stenen fundering is te zien waar die ooit gestaan 
heeft. Later hertrouwde Adriaan met weduwe Anna 
Tamminga met wie hij en zijn drie zoons uit de 
eerdere relatie bleven wonen in de borg.  
 

De echte bekendheid kreeg Adriaan toen hij in 
1648 als afgevaardigde van Groningen in een 
diplomatieke stoet afreisde naar Münster. Hij 
maakte deel uit van de acht Nederlandse 
onderhandelaars die met de Spanjaarden tot een 

akkoord moesten komen om de Tachtigjarige Oorlog te beëindigen. Adriaan 
tekende als afgevaardigde op 15 mei 1648 het akkoord en aanvaarde talloze dure 
geschenken die hem een stuk minder populair maakten.  
 

Na de Vrede van Münster leidde de toen 
voor die tijd oude jonkheer een rustig 
leventje totdat hij op 25 januari 1665 
overleed op 66 jarige leeftijd. De 
Vlaamse beeldhouwer Rombout Verhulst 
die in zijn actieve jaren veel bezig was in 
Noord-Nederland heeft in de 
Bartholomeüskerk een prachtig 
versierde graftombe gemaakt die zich 
bevind achter het koor.  
 

Misschien kijkt de nu 421 jaar oude 
Adriaan soms nog wel door de glas in 
lood ramen richting de borg die in 1818 
is afgebroken. Gelukkig ligt Adriaan in een graftombe in een rijksmonument dus 
zal hij nog eeuwen te bewonderen zijn als ’de Stemer onderhandelaar die de klus 
klaarde’.  
 

Ivar van der Velde  

(foto: Wikimedia) 

Graftombe van Adriaan Clant (foto: SHS) 
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Oud ijzer inzameldag groot succes  
 

De oud ijzer inzameldag op 
14 maart jl. ten behoeve van 
het project Hand in Hand-
gemeenschap in de 
Ghanese stad Nkoranza is 
een groot succes geworden. 
Het leek wel alsof heel 
Stedum aan het opruimen 
geslagen was en het oud 
ijzer (in vele, vele 
verschijningsvormen) naar 
de containers op de 
parkeerplaats bij het 
Trefpunt kwam brengen dan 
wel een verzoek tot het 
ophalen ervan deed. 

Op voorhand was er nog enige twijfel of twee containers (inhoud totaal 80 m3) niet 
'iets' teveel van het goede was. Maar in de loop van de ochtend werd het al snel 
duidelijk dat de keus voor een 2e container de juiste was geweest.   
 

De vrijwilligers Albert, Johan, 
Bernard, Jaap, Jop en Arend 
waren de gehele dag in de weer 
om al het oud ijzer in ontvangst 
te nemen en op te halen. Met 
enig voorwerk op de vrijdag 
bleef de teller uiteindelijk steken 
op 10.500 kilo oud ijzer. Dit was 
overigens nog exclusief al het 
'bijzondere' ijzer (zoals lood, 
aluminium, roestvrij staal e.d.). 
Omdat eerder ook al ca. 5.000 
kg bij enkele Stemers was 
opgehaald was het eindresultaat 
ca. 15.500 kg aan oud ijzer.  
 

De totale opbrengst aan oud ijzer (incl. de bijzondere materialen) komt totaal op 
ca. 2.500 euro! 

Namens de Hand in Hand-gemeenschap wil ik iedereen, ook de mensen die 
bijdrage hebben gestort   t.n.v. Stichting Aduard Helpt o.v.v. Ghana 2020, 
bedanken die dit fantastisch resultaat mogelijk hebben gemaakt.  

Meer informatie over ons project vindt u op https://operationhandinhand.nl en 
www.ghanag8.blogspot.com 

Arend Koenes 
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Avonturen van de schoolmuis 
Gelukkig, niemand heeft mij tot 
nu toe nog gezien in het 
aanrechtkastje. Zoals ik in mijn 
vorige avontuur al heb 
beschreven, mijn belangrijkste 
opdracht is het vinden van een 
nieuwe schuilplaats. Dit is ook 
hard nodig, ik ben doodsbang 
om nu betrapt te worden. Af en 
toe zwiept dat deurtje open en 
verschijnt er een warrig 
puberhoofd, ik denk een 

leerling, voor de ingang van de kast. Gelukkig kijkt het hoofd niet helemaal 
achterin waar ik verstopt zit achter het leidingwerk. Iedere keer schrik ik me een 
hoedje. Telkens verschijnt er een hand naar binnen, graait iets in het rond en het 
deurtje knalt weer dicht. Dit is niet goed voor je bloeddruk Tinus, nu rapido op 
zoek naar een goeie rustige plek.  

Ik heb op een dag gewacht tot iedereen weg was. Ik weet dit nog van het oude 
gebouw, zodra er gepiep uit een kastje komt, zit het alarm erop en is iedereen 
weg. Ik weet ook dat er vast en zeker weer apparaten hangen die reageren op 
beweging. Maar ja, muizen zijn slim en wij weten als geen ander dit te omzeilen. 
Eigenlijk zijn wij best wel briljante wezens... Goed, daar gaan we, uit het 
aanrechtkastje en op zoek naar een toplocatie.  

Voor de zekerheid toch voorzichtig en niet te gehaast een eerste verkenningstocht 
starten. Ik begeef me dus inderdaad in een lokaal, net zoiets als eerder, maar dan 
andere kleuren. Ik spot razendsnel een hoop deuren. Daar moet ik heen. Gelukkig 
is er onderaan deuren altijd ruimte voor ons om langs te kruipen. Kinderlijk 
eenvoudig sta ik nu in een grote ruimte, wauw dit is wel even wat anders dan de 
lange gang waar ik altijd doorheen vloog. Tja en nu, waar moet ik beginnen. De 
ruimte is prachtig, maar waar is plek voor mij?  

Om een lang verhaal kort te maken, het heeft mij drie uur gekost om het hele 
gebouw te doorzoeken. Wat een ruimtes, overal weer deuren en nergens een 
trap! Waar is mijn trap naar zolder gebleven? Help!! Ik wil naar boven, boven ben 
ik veilig. Een beetje moedeloos en dus na drie uur zoeken, vind ik eindelijk een 
weg naar boven, zonder trap grrrrr… Via een open stukje in het systeemplafond 
van een kast kom ik op een soort zoldertje stampvol met buizen, klokjes, draden, 
beugels. Ik snap er niks van, maar dat maakt nu niet uit. Nog iets hoger zie ik een 
grote zilveren slurf. Nieuwsgierig kijk ik of ik daar in kan komen. Dat lukt 
eenvoudig en wat ik nu zie, te gek, het is een enorme lange tunnel die door het 
hele gebouw loopt. In de buis zitten allemaal piepkleine gaatjes. Ik kan dus overal 
alles zien! Dit is fantastisch, een observatiepost door de hele ruimte. Degene die 
dit heeft bedacht, moet wel een enorme passie hebben voor muizen. Ik moet dus 
een schuilplaats zien te vinden ergens aan het begin van deze buis. Terug naar 
het zoldertje met al die apparaten Tinus, daar moet je zijn.  
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Inderdaad vind ik in een hoek van de ruimte, goed verstopt achter een hele dikke 
buis, een prima plek. Het is er warm, ruim en niet onbelangrijk er kan geen mens 
komen. Dit moet mijn plek worden. En zo geschiedde. Na nog eens twee uur 
zwoegen, al mijn spullen naar boven gesleept en mijn schuilplaats ingericht. Nu 
eerst even rust.  

Na een welverdiende nachtrust check ik mijn eerder opgestelde te-doen lijst. 
Mooi, de helft is klaar, check. Nu nog de andere helft van mijn lijst. Dit komt later 
wel. Eigenlijk vind ik het wel tijd worden voor een eerst speldenprik richting mijn 
oude onderburen. Nou ben ik een alarmexpert en zag al wel dat ook hier, hoe 
voorspelbaar, het kastje bij de ingang hangt. Daar kan ik misschien wel iets mee. 
Ik loop naar beneden, check het alarmkastje, toch iets ingewikkelder, moet ik 
even op studeren. Iets anders verzinnen. Ik kom in de keuken en zie daar een 
plastic tas staan. Wat zit daar in? Nee, het is niet waar…kaas!!! Wie zet er nou 
een kant een klare maaltijd voor mij neer? Dit is toch te mooi om waar te zijn? Is 
dit een val? Ik kijk nogmaals goed om me heen, niks te zien, geen korreltjes, geen 
muizenval. Als ik nou die tas meeneem naar boven? Dan snappen ze er hopelijk 
niks van. Waar is die tas nou gebleven? Ik aan het slepen met die toch wel zware 
tas, wie stopt er nou ook flesjes water in, maar gelukt. Tas boven in mijn 
schuilplaats en nu maar wachten op reactie van beneden. LOL!  

En ja hoor, een dag later hoor ik al iemand schreeuwen: “Wie heeft mijn puut 
gezien? Stond hier in de keuken”. En nog een keer nog harder, bekende stem 
trouwens... Nou niemand weet iets, verwarring alom. Heerlijk, genieten! Ik ben er 
weer!!! Maar ssssssst: niet verder vertellen hoor.  

Tinus Trippel  

sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingsport 

 
Huis voor de sport Groningen komt met beweegbingo 
 

Aangezien onderwijs en sport nu stil liggen, heeft Beweegteam Eemsdelta een 
beweegBINGO voor kinderen en senioren gemaakt! 
Op de volgende pagina de beweegBINGO voor kinderen, die voor senioren vindt 
u op pagina 19. 
 

Voor de kinderen is er ook nog iets te winnen: 
Heb jij je hele bingokaart vol door van elk onderdeel een level te behalen? 
Dan maak jij kans op het Huis voor de Sport Groningen prijzenpakket. 
Deel je filmpjes / foto’s via de Facebookpagina of het Instagram account 
van het Huis voor de Sport Groningen team in jouw gemeente. 
Vraag hiervoor wel toestemming van je ouder(s)/verzorger(s). 
Elke maandag kiezen we uit alle inzendingen vijf weekwinnaars. 
         

        Huis voor de Sport Groningen – Team Eemsdelta           HvdSG_Eemsdelta  
 

Let op: volg bij het uitvoeren van de opdrachten altijd de richtlijnen van het RIVM. 
Kijk voor de meest actuele richtlijnen op www.rivm.nl. 
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beweeg BINGO  

 

Bekijk de Facebookpagina of Instagram account voor de spelregels, extra uitleg 
en tips. 
         

        Huis voor de Sport Groningen – Team Eemsdelta           HvdSG_Eemsdelta 

 Hooghouden 

☆ 

Houd een bal 5x hoog met 

je voeten. 

☆ ☆ 

Houd een bal 10x hoog 

met je voeten! 

☆ ☆ ☆ 

Houd een bal 25x hoog 

met je voeten! 

 

Dribbelen 

☆ 

Dribbel met een bal en 

maak een schaar. 

☆☆ 

Dribbel met een bal en 

maak een dubbele 

schaar! 

☆ ☆ ☆ 

Dribbel met een bal en 

maak een akka! 

 

Passen 

☆ 

Pass de bal 10x tegen 

een muur. 

☆☆ 

Pass de bal 30x tegen de 

muur in 1 minuut! 

☆ ☆ ☆ 

Pass de bal 30x 

afwisselend links/rechts! 

 

Schieten 

☆ 

Schiet een fles water vanaf 

5m afstand om. 

☆☆ 

Schiet een fles water vanaf 

10m afstand om! 

☆ ☆ ☆ 

Schiet een fles water vanaf 

25m om! 

 

Scoren 

☆ 

Scoor door de bal vanaf 

2m in een bak te krijgen. 

☆☆ 

Scoor door de bal vanaf 

5m in een bak te krijgen! 

☆ ☆ ☆ 

Scoor door de bal vanaf 

10m in een bak te krijgen! 

 

 
Opdrukken 

☆ 

Druk op ellebogen/knieën 

10x achter elkaar op. 

☆ ☆ 

Druk op handen/voeten 

10x achter elkaar op! 

☆ ☆ ☆ 

Druk op handen/voeten 

30x op in 1 minuut! 

 

Touwtjespringen 

☆ 

Spring 5x achter elkaar 

zonder af te gaan. 

☆☆ 

Spring 10x achter elkaar 

zonder af te gaan! 

☆ ☆ ☆ 

Spring 20x en maak 2 

trucjes zonder af te 

gaan! 

 

Planken 

☆ 

Plank 30 seconden lang op 

ellebogen/tenen. 

☆☆ 

Plank 60 seconden lang op 

ellebogen/tenen! 

☆ ☆ ☆ 

Plank 180 seconden lang 

op ellebogen/tenen! 

 

Jumping Jacks 

☆ 

Maak 10 Jumping Jacks 

achter elkaar. 

☆☆ 

Maak 25 Jumping Jacks 

achter elkaar! 

☆ ☆ ☆ 

Maak 50 Jumping Jacks 

achter elkaar! 

 

Burpees 

☆ 

Maak 3 Burpees 

achter elkaar. 

☆☆ 

Maak 10 Burpees 

achter elkaar! 

☆ ☆ ☆ 

Maak 25 Burpees 

achter elkaar! 

 

 Handstand 

☆ 

Maak een handstand 

tegen een muur. 

☆ ☆ 

Maak een handstand en 

blijf 5 seconden staan! 

☆ ☆ ☆ 

Maak een handstand en 

loop 3 meter! 

 

Koprollen 

☆ 

Maak 3 koprollen 

achter elkaar. 

☆☆ 

Maak 5 koprollen 

achter elkaar! 

☆ ☆ ☆ 

Maak 5 koprollen 

vooruit 

en achteruit! 

 

Duikelen 

☆ 

Duikel 1x achterover 

aan een stang. 

☆☆ 

Duikel 3x achter elkaar 

voorover aan een stang! 

☆ ☆ ☆ 

Duikel 1x achterover 

gevolgd door 5x voorover! 

 

Klimmen 

☆ 

Klim over een obstakel van 

minimaal 1m hoog. 

☆☆ 

Klim 5x over een obstakel 

van minimaal 1.5m hoog! 

☆ ☆ ☆ 

Klim over 10 obstakels van 

minimaal 1.5m hoog! 

 

Trampoline 

☆ 

Spring 10x achter elkaar 

op een trampoline. 

☆☆ 

Maak 10 verschillende 

sprongen achter elkaar! 

☆ ☆ ☆ 

Maak de 10 verschillende 

sprongen 5x achter elkaar! 

 

 Bottle Flip 

☆ 

Voer 1x de Bottle-flip op 

de juiste wijze uit. 

☆ ☆ 

Voer de Bottle-flip 2x 

achter elkaar uit! 

☆ ☆ ☆ 

Voer de Bottle-flip 3x 

achter elkaar uit! 

 

Jongleren 

☆ 

Jongleer met 3 

ballonnen 

tegelijk in de lucht. 

☆☆ 

Jongleer 1x met 3 kleine 

ballen in de lucht! 

☆ ☆ ☆ 

Jongleer 3x met 3 kleine 

ballen in de lucht! 

 

Minigolf 

☆ 

Maak een minigolf baan 

en 

laat zien hoe je ‘m behaalt. 

☆☆ 

Maak vanaf minimaal 1m 

afstand een hole-in-1! 

☆ ☆ ☆ 

Maak vanaf minimaal 3m 

afstand een hole-in-1! 

 

Laserparcours 

☆ 

Klim door een labyrint van 

2m hoog met 5 draden. 

☆☆ 

Klim door een labyrint van 

2m hoog met 10 draden! 

☆ ☆ ☆ 

Klim door een labyrint van 

2m hoog met 15 draden! 

 

Ringwerpen 

☆ 

Gooi vanaf 1m afstand een 

ring om het statief. 

☆☆ 

Gooi vanaf 3m afstand een 

ring om het statief! 

☆ ☆ ☆ 

Gooi vanaf 5m afstand een 

ring om het statief! 
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Eerste lichting bevers overgevlogen 
Op zaterdag 7 maart is de eerste groep bevers van de Struners weer welp 
geworden. Bevers zijn kinderen van 5 tot 8 jaar, en na een succesvolle start in 
oktober is deze leeftijdsgroep uitgegroeid tot een volwaardige speltak. De eerste 
bevers zijn nu op de leeftijd dat ze naar de welpen gaan (8-11 jaar).  

 

Dat overvliegen gebeurde symbolisch, door met een zelfgebouwde brug een 
symbolische rivier over te steken. Eén bever aarzelde wel even, toen bleek dat de 
beverleidster niet mee overging. Maar de eerste stap naar verdere groei werd 
gezet, bij scouting leer je jezelf te overwinnen, dat bleek. Gelukkig werden er ook 
weer nieuwe bevers geïnstalleerd. Met de hand op de vlag beloof je dan je te 
houden aan de scoutingregels, waaronder samen spelen en jezelf en elkaar 
respecteren. Aan de groei van de Struners te zien, nu zo’n 100 leden, blijkt dat in 
deze tijd een gewenste ontwikkeling. 

Lies Oldenhof 
Scoutingvereniging De Struners 
 

Op de foto begeleidt beverleidster Henriëtte Strijker de pas  
geïnstalleerde bevers weer naar hun plek. 
 

Op de foto begeleidt beverleidster Henriëtte Strijker de pas geïnstalleerde bevers weer naar hun plek. 
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beweeg BINGO  

voor senioren! 
 

Per categorie zijn de oefeningen van makkelijk naar moeilijk ingedeeld,  
waarbij 1 ster het makkelijkst is en 3 sterren het moeilijkst is. 

Probeer elke dag een bingo rijtje te doen. Luister goed naar uw eigen lichaam. 
Oefeningen zijn op eigen risico. 

Blijf bewegen! 
 

 
        Huis voor de Sport Groningen – Team Eemsdelta           HvdSG_Eemsdelta 
 
Let op: volg bij het uitvoeren van de opdrachten altijd de richtlijnen van het RIVM. 
Kijk voor de meest actuele richtlijnen op www.rivm.nl. 
 
  

 Ballon 

☆ 

Gooi de ballon op en vang 

deze met 2 handen. 

☆ ☆ 

Tik de ballon van de ene 

naar de andere hand. 

☆ ☆ ☆ 

Laat de ballon op alle 

vingertoppen balanceren. 

Stap vooruit 

☆ 

Zet 1 been vooruit en blijf 

10sec. in balans staan. 

☆☆ 

Idem, maar zet tenen van 

achterste voet ertegenaan. 

☆ ☆ ☆ 

Idem maar dan met ogen 

dicht (steun in de buurt). 

 
IETS 

IS BETER DAN 

NIETS 
 

BEGIN 

EENVOUDIG EN 

BOUW 

GELEIDELIJK OP 
 

Achter stoel staan 

☆ 

Voeten naast elkaar hef 1 

been stukje van de grond. 

☆☆ 

Steun op 1 been en maak 

knie hef andere been. 

☆ ☆ ☆ 

Schrijf met 1 voet je eigen 

naam in de lucht. 

Wisselen 

☆ 

Raak heen en terug met je 

duim 1 voor 1 elke vinger. 

☆☆ 

1 hand begint met de pink, 

andere hand bij wijsvinger. 

☆ ☆ ☆ 

Strek om en om 1 hand 

met gestrekte arm vooruit. 

 
Aanrecht 

☆ 

Sta bij aanrecht en hef 

knieën om en om 3x 10x. 

☆ ☆ 

Strek 1 been om en om 3x 

10x recht naar achteren. 

☆ ☆ ☆ 

Hef 1 been zijwaarts 3x10 

links/rechts. 

 

Benen strekken 

☆ 

Ga op stoel zitten strek 

om en om je been 3x10. 

☆☆ 

Strek om en om je been 

houdt 3 sec vast 3x10. 

☆ ☆ ☆ 

Doe hetzelfde, maar met 

gewichtjes om je been. 

 

 

 

BEGIN 
VANDAAG 

 
HET IS NOOIT 

TE LAAT  

Opstaan en zit 

☆ 

Ga 3x 5x zitten en opstaan 

op een de stoel met afzet. 

☆☆ 

Ga 3x 5x zitten en opstaan 

zonder afzet van leuning. 

☆ ☆ ☆ 

Ga voor tafel staan en tik 

3x 5x met billen tafel aan. 

 

Trap 

☆ 

Tik met je voet om en om 

de traptrede aan (10 x) 

☆☆ 

Stap op en af de onderste 

tree van je trap (10 x) 

☆ ☆ ☆ 

Stap 10x op de trap en hef 

je knie met je andere been 

 Armen 

☆ 

Maak, zittend op een stoel 

10x om en om spierballen. 

☆ ☆ 

Doe hetzelfde, maar met 

een fles water in de hand. 

☆ ☆ ☆ 

Roer met gestrekte armen 

in een denkbeeldige pan. 

Rug 

☆ 

Maak, zittend op een stoel 

armen in zij je rug hol/bol. 

☆☆ 

Maak, zittend op een stoel 

je rug hol/bol. 

☆ ☆ ☆ 

Maak staand je rug 

hol/bol. 

 

Romp 

☆ 

Hef, zittend op een stoel, 

1 knie omhoog (10x). 

☆☆ 

Pluk, zittend op een stoel, 

appels uit de lucht (10x). 

☆ ☆ ☆ 

Pluk staand de appels uit 

de lucht (10x). 

 

Wandel 

☆ 

Maak een wandeltocht 

door het huis. 

☆☆ 

Maak buiten een 

wandeltocht van 10min. 

☆ ☆ ☆ 

Voeg knieheffentoe met 

grote passen in balans. 

 

Fiets 

☆ 

Maak een fietstocht door 

de straat. 

☆☆ 

Maak een fietstocht van 

10min. lang. 

☆ ☆ ☆ 

Maak een fietstocht van 

5km lang. 
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Nieuwe leden gezocht Motorclub Stedum-Westeremden 
E.O.  
 

Wellicht heeft u ze wel eens zien rijden. Een (lange) stoet motoren door het dorp, 
op een zomerse zondag. Minimaal drie keer per jaar organiseert de Motorclub 
Stedum-Westeremden E.O. (opgericht in mei 1996) een toertocht van zo’n 200-
250 kilometer. De start vanaf het haventerrein in Stedum, voert langs de mooiste 
dorpjes en stadjes door Groningen, Friesland, Drenthe en soms zelfs even door 
Duitsland. Onderweg stoppen we voor een lekkere bak koffie met wat lekkers en 
in de namiddag is er meestal (vooraf) een gelegenheid gekozen voor een diner. 
Over het algemeen sluiten we de dag ook op het haventerrein weer met elkaar af. 
Er rijden zowel mannen als vrouwen mee, hoewel het aantal vrouwelijke rijders 
wel wat opgeschroefd mag worden...! Tegenwoordig is een dame op de motor 
toch zéker geen zeldzaamheid meer! ;) 
 

Gemiddeld rijden er zo’n 15 tot 20 
motoren mee, al dan niet met een 
passagier achterop. Gezelligheid 
en plezier met elkaar staan 
voorop, waarbij uiteraard ook de 
veiligheid van alle deelnemers 
hoog in het vaandel staat. We 
houden afstand en rijden in 
baksteenformatie. Dat houdt in 
dat de voorste rijder links rijdt op 

de rijstrook, de volgende rechts en die daarna weer links enz. Het voordeel 
hiervan is dat je het meeste overzicht en afstand houdt. 
 

Elke tocht wordt uitgezet door één (of twee) van onze leden. Deze rijdt dan tijdens 
de rit ook voorop, voorzien van navigatie. Vooraf wordt door degene die de tocht 
uitzet, de rit voorgereden zodat men weet dat alles klopt en er geen plotselinge 
omleidingen of wegversperringen zijn. Hiervoor ontvangt men vanuit de clubkas 
een kleine vergoeding die de brandstofkosten compenseert. 
 

Het lidmaatschap is € 17,50 per jaar. Hiervoor worden dus minimaal drie ritten 
uitgezet, de kosten voor consumpties onderweg zijn voor eigen rekening. Wij zijn 
als vereniging tijdens de ritten verzekerd. Lijkt het u leuk om eens als gastrijder 
mee te rijden of wilt u lid worden? Stuur dan een bericht naar de voorzitter 
Siebrand Dijkema uit Stedum: sdijkema@kpnplanet.nl (06-51 81 64 55) of de 
secretaris Helma Mulder: info@studio7.nl (06-53 27 86 03).  
 

De ritten voor dit jaar in 2020 zijn gepland op: 24 mei, 12 juli en 6 september. 
Momenteel hebben we 30 betalende leden o.a. uit Stedum, Loppersum, Bedum, 
Appingedam, ‘t Zandt en Westerwijtwerd. We hopen snel weer (nieuwe) leden uit 
Stedum (of omgeving) te mogen begroeten! 
 

Helma Mulder 
Motorclub Stedum-Westeremden E.O. 
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Terugblik schaatsmiddag Kardinge 
 

Het vorige stukje van IJsvereniging Stedum 
begon met de zin: Wat geweldig zou het zijn als 
we met een grote club kinderen een gezellige 
schaatsmiddag kunnen organiseren....  

Nu kunnen we een stukje starten met de zin: 
Wat was het een geweldig gezellige schaatsmiddag 4 maart!  

Met 40 kinderen tussen de 4 en 12 jaar en daarbij nog begeleiders, chauffeurs en 
vrijwilligers gingen wij op weg naar Kardinge! Alle kinderen werden bij de haven 
verdeeld over de auto's en zo vertrokken wij met een grote slinger aan auto's het 
dorp uit via de Bedumerweg richting Kardinge.  

Daar aangekomen eerst 
even een leuke groepsfoto 
maken op de grote trap 
natuurlijk! (alles en 
iedereen kon wel even 
wijken voor de Stemers 
met hun rode mutsen)  

Iedereen had er veel zin in 
en in no time stonden de 
kinderen op de schaats! 
De één koos voor de 
ijshockeybaan en de ander 
begon direct dapper op de 
400 meter baan! Er is ook 
heel wat heen en weer 
gekluund tussen de beide 
banen.  

De kinderen konden zelfs 
schaatsbegeleiding krijgen 
van Jan en Lia Harkema! 
Jan en Lia bedankt 
daarvoor!  

De kinderen hadden bijna 
geen tijd voor een pauze; 
om toch nog wat energie 
op te doen werd er drinken en lekkers uitgedeeld.  

Daarna nog even een paar baantjes rijden en glijden en toen werd het toch tijd om 
weer naar huis te gaan. Het was een prachtige sportieve middag, waar een klein 
(sport) dorp weer groot in kan zijn! Iedereen bedankt! 

Mirjam Vast 
IJsvereniging Stedum 

(foto: Nynke Osinga) 
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De Steemer Agenda 
 

Vanwege de verscherpte maatregelen door de Coronacrisis zijn alle 
samenkomsten tot 1 juni afgelast. 
 

Op deze plaats dan ook een lege agenda. 
 

 
08 Agenda punt 1

04 Datum, tijd, etc.

11 Agenda punt 2

04 Datum, tijd, etc.

16 Agenda punt 3

04 Datum, tijd, etc.
 

20 Agenda punt 4

04 Datum, tijd, etc.
 

21 Agenda punt 5

04 Datum, tijd, etc.

08 Agenda punt 6

05 Datum, tijd, etc.

09 Agenda punt 7

05 Datum, tijd, etc.

09 Agenda punt 8

05 Datum, tijd, etc.
 

25 t/m     28     Agendapunt 9

05           05     Datum, tijd, etc.
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt 
normaal 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 Stedumer verschijnt de volgende keer op vrijdag 24 april.  
Kopij inleveren bij de redactie uiterlijk  woensdag 15 april. Het liefst per e-mail en anders op 
usb-stick. 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te 
korten. 
 

Redactie: Corry Verduijn, destedumer@gmail.com  
Advertenties: Karola Jansen, adv.destedumer@gmail.com 
 


