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Kiek veur oet 
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Het gezicht van Stedum
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#Samensterk 

Dit zijn de termen die we nu vaak voorbij zien komen. Dat is natuurlijk ook wel
er we het niet te vatten Coronavirus (Covid-19) - 

op deze manier wordt aangeduid - nog niet onder controle hebben. Ook al mogen
hierover redelijk optimistisch zijn in vergelijking met het zuiden

van het land. De regels die landelijk door het RIVM worden uitgerold
goed uit voor het noorden. Door de regels zijn er bij ons vanzelfsprekend net zo
goed evenementen en gebeurtenissen afgelast. Mooi was het dan ook hoe we
met velen in ons dorp een soort van erehaag konden neerzetten om Menne

e rustplaats te begeleiden (met respect voor de familie)

Evenementen en leuk sociaal met elkaar omgaan door elkaar 
ook al vinden wij het best lastig: hoe beter we ons aan

we het virus terug kunnen dringen, w
beroepen in de zorg sneller worden ontlast. En waardoor meerderen

(in plaats van dat van onderwijzer) weer kunnen hervatten.

Maar gebeurt er dan helemaal niks meer in het dorp? 

worden steeds creatiever en vinden oude en nieuwe spelletjes
. Zo zijn de online pubquizen behoorlijk gegroeid. V

lein bedrag over naar de horecazaak dichtbij je in de buurt om mee te doen
nsen dan ook weer een beetje. Zelfs in Stedum via de

voetbalclub VV Stedum was er afgelopen zaterdag 18 april een online
Hier deden 36 teams aan mee. Geweldig; dat geeft je een trots gevoel.
worden bordspelen en puzzelen meer gedaan dan ooit. Door de AC

is er een heuse teddyberen en voetbalshirts jacht georganiseerd.

Om en rond het dorp wordt er ook niet
stilgezeten: als je nu kijkt naar het
Steemerbos aan de Bedumerweg, waar
de nieuwe aanplant van
Europese boomsoorten
in samenwerking met Staatbosbeheer en
de universiteit van Wageningen
(onderzoek). Ga maar eens een
wandeling maken dan zie je
verschillende rasters en kokers waar
bomen en struiken zijn geplant.

Het gezicht van Stedum  
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een of meerdere Stedumer(s).

bij de rubriek 400 woorden waarin Math M. Willems op zoek gaat
Deze keer Joeri en Marije Perk (foto: Carola Kruidhof
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Dorpsbelangen is voornemens om het 
Reinderspad (verbinding Bedumerweg & 
Peertilpad) te verharden met gekleurd  groen 
beton. Dit is veiliger en onderhoudstechnisch 
aantrekkelijker (zie foto rechts). 

Bij het begin van de 
haven is een 
bewegwijzeringbord 
neergezet en dit is de 
eerste van de meerdere 
begeleidende bordjes 
door het dorp. Het 
infobord op het haventerrein is  bijna klaar en kan dan ook 
dit voorjaar geplaatst worden. 

Ook de oude school heeft onze aandacht; we zijn hierover 
met de gemeente in gesprek, maar dat verloopt eerlijk 
gezegd wat stroef. Maar onze plannen zijn om daar 
appartementen te ontwikkelen en dat willen we graag met 
het versterkingsplan meenemen. Mocht u toch uit huis 

moeten vanwege versterking/nieuwbouw van duw woning, dan hoeft  u niet het 
dorp uit. Dat is voor de leefbaarheid wel zo goed. 

Verder nadert de vrachtwagenparkeerplek bij het station zijn opening; hier zijn nog 
een paar elementen die op zich laten wachten. 

Dit zijn natuurlijk niet de enige dingen waar we mee bezig zijn, maar goed, zoals u 
ziet wordt er door niet alleen door Dorpsbelangen maar ook door andere 
verenigingen gewerkt aan de toekomst van Stedum na de Coronacrisis. Ik wens 
jullie daarbij heel veel plezier en wijsheid en blijf vooral gezond.  

Fokko Smit 
Voorzitter Dorpsbelangen Stedum

Nieuws van de Oranjevereniging
Nadat ons hele programma van 17 april, 27 april en 5 mei is afgelast vanwege het 
Coronavirus willen wij het dorp toch vragen om op de verjaardag van onze Koning 
Willem-Alexander vanaf 8.00 uur de gehele dag te vlaggen en natuurlijk met de 
oranje wimpel. Tevens zal vanaf 8.00 uur vanuit de toren door oud-leden van de 
muziekvereniging Jehova Nissi het Wilhelmus worden gespeeld. 

Ook zal de vlag op 4 mei de gehele dag vanaf 8.00 uur halfstok mogen hangen. 
Wilt u de vlag op 5 mei, Bevrijdingsdag, ook vanaf 8.00 uur buiten hangen?      
Het is deze dag dat 75 jaar geleden in Nederland de Bevrijding werd gevierd. 

Een vlag te zien wapperen blijft altijd iets feestelijks hebben, ondanks ook onze 
beperkingen. 

Coby Nienhuis 
Oranjevereniging 
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Nieuws van de Klaver 

Graag had ik nu van alles willen schrijven over 
activiteiten die in het voorjaar op stapel staan. 
Pasen, de koningsspelen, de eindtoets groep 8, 
schoolreizen, enz. Maar helaas, Corona gooit roet 
in het eten. In plaats van naar school, zitten alle 
kinderen en juffen thuis. Ouders proberen zo goed 
mogelijk de kinderen te helpen met het opgegeven 
huiswerk. Kinderen kunnen hun juf bereiken via het 
programma Teams. We mailen, bellen of app-en 
wat met elkaar af.  

Ondertussen dendert het schooljaar richting de zomer en weten wij absoluut nog 
niet hoe we het jaar gaan afsluiten. Gaan we weer naar school? Komen er 
allemaal beperkende maatregelen? Musical groep 8? De schoolreizen? Heel veel 
onzekerheden waarover we binnenkort een beslissing moeten nemen. Hiervoor 
zijn we ook afhankelijk van bovenschoolse beslissingen die ons bestuur gaat 
nemen.  

Wat we wel zeker weten is het gemis van de kinderen, het lesgeven, het contact 
met ouders, de peuters, het praatje op het plein, de gezelligheid. Ik hoop dat we 
straks allemaal, gezond en wel, weer naar school kunnen en ik weer kan gaan 
schrijven over de leuke dingen die we allemaal op de Klaver meemaken. 
Met vriendelijke groet, 

Martin Pik 

Openstelling het DOK 
Het DOK (in het Swaithoes) blijft open voor 
noodzakelijke zorg.  
In overleg met verscheidene huisartsen en 
specialisten geef ik momenteel noodzakelijke 
zorg. Zo veilig en hygiënisch mogelijk: fit, met 
medisch goedgekeurde mondkap en 
handschoenen.  
Bij keelpijn, hoesten, verkoudheid of koorts 
kunt u niet komen.  
We doen het zo goed en veilig mogelijk, 
zowel voor uw - als onze gezondheid! Dat 
betekent volgens de richtlijnen van de RIVM 
en de KNGF. 
U kunt mij bereiken via telefoon: 06-41864181 
of 0596-552369 of via e-mail: 
beatrijsoedeemfysiotherapie@live.nl 

Beatrijs Douma-de Kok 
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Herdenking op 4 mei 
Gezien het beleid rondom het Coronavirus zal er een beperkte variant van de 
herdenking op 4 mei plaatsvinden bij het monument. Hierbij zullen alleen de 
vertegenwoordigers van de traditionele organisaties bij aanwezig zijn om aan de 
voorwaarden te kunnen voldoen op een veilige manier. 
De mensen uit het dorp worden opgeroepen NIET naar het monument te komen  
maar op hun thuislocatie deel te nemen aan de herdenking.  
Het volgende vragen wij aan alle dorpsbewoners: om de gehele dag vanaf 8.00 
uur de vlag halfstok te hangen en tegen 19.55 uur met een kaarsje naar buiten te 
gaan voor deelname aan de ceremonie.  Vanaf 19.58 uur zal vanuit de kerktoren 
het Taptoe-signaal klinken waarna wij twee minuten stil zijn.   

De klokken zullen luiden, daarna zal vanuit de toren het Wilhelmus klinken. U kunt 
allen meezingen (tekst staat op de achterpagina van deze Stedumer) en kunt u 
het kaarsje buiten neerzetten. Bij het monument waar de kransen eerder zijn 
opgesteld door de Oranjevereniging zullen vertegenwoordigers van de 
verenigingen een kaars branden ter nagedachtenis aan hen die hun leven gaven 
voor onze vrede.    

De Veteranen vormen er een erewacht.   

Ter afsluiting wordt er een gedicht gelezen waarna iedereen huiswaarts gaat. 

Voor mensen die ook graag een bloemetje willen leggen staat er een mand bij het 
monument. Wij vragen u dit te doen op een ander tijdstip, bij voorkeur de 
volgende dag en met gepaste afstand van elkaar.   

De Oranjevereniging heeft Stedum.com gevraagd een video van deze herdenking 
te maken. 

Coby Nienhuis 
Oranjevereniging 
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In de Kijker 
In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners uit het dorp 
voorgesteld. . Deze keer Annemiek Merema en haar zoontje Djazzley (4 jaar), 
Singel 18. 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds september 2019.” 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeug d doorgebracht?  
Annemiek: “Ik ben geboren in Groningen en heb mijn jeugd ook doorgebracht in 
Groningen.” 
Djazzley: “Ik ben geboren in Groningen en heb de eerste vier jaar van mijn leven 
ook doorgebracht in Groningen.” 

Wat doe je in het dagelijks leven? 
Annemiek: “Ik ben huisvrouw en ik ben van plan de opleiding Servicemedewerker 
Breed in Appingedam te volgen.” (Bij Servicemedewerker Breed volg je een 
uitgebreid pakket aan beroepsgerichte vakken en doe je praktijkervaring op 
tijdens je stage). 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Djazzley: “Ik vind buiten spelen leuk en ik ga naar kaboutervoetbal.” 
Annemiek: “Ik hou van diamond painting* en in de tuin bezig te zijn.” 

Wat staat er bovenaan je wensenlijst?  
Annemiek: ”Mijn wens is mijn diploma te halen en een baan te vinden in het 
ziekenhuis als schoonmaakster.” 

Wat zijn jullie hoogtepunten uit het leven? 
Djazzley: “Mijn hoogtepunt is de verhuizing naar Stedum en het naar school 
gaan.” 
Annemiek: “Mijn hoogtepunt is de verhuizing naar Stedum en dat ik in een mooi 
huis woon.” 

Wat waren je eerste indrukken van het dorp?  
“We werden ontzettend fijn verwelkomd door de buren.” 

Noem iets voor de ideeënbus van Stedum. 
“We hebben niets voor de ideeënbus.” 

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige bewoner s: “Hoe kun je meer 
met mensen in contact komen?”  
“Naar buiten gaan en contact maken met de buren.” 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoner(s) ste llen?” 
“Met welke verwachting zijn jullie naar Stedum gekomen?” 

Afie Nienhuis 

* Diamond painting is het plaatsen van geslepen steentjes of diamantjes op canvas.
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De pollepel 9 – Sien Jensemahörn 
Recept: Ricottataart met ansjovis
Een hartige taart maakt voor ons van elke maaltijd een feestje. Een lekker gerecht 
om samen als gezin te eten, of als één van de vele hapjes als er een grote groep 
een dagje langskomt.  

Ingrediënten: 
270 g bladerdeeg (zelf te maken / rol / losse plakken) 
1 grote ui 
2 teentjes knoflook 
olijfolie 
250 g cherrytomaatjes  
250 g ricotta 
100 g geraspte Parmezaanse kaas 
6 ansjovisfilets 
peper 
blaadjes verse basilicum 

Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 200 °C. Rol het bladerdeeg uit en leg de 
bladerdeegplak op een bakplaat bedekt met bakpapier. Snijd aan alle kanten een 
strook van ongeveer 1 cm af. Leg deze stroken op de rand van de 
bladerdeegplak, zodat je een opstaand randje krijgt.  
Snijd de ui in ringen. Hak de teentjes knoflook fijn. Fruit beide in een scheutje 
olijfolie en leg ze op het bladerdeeg.  
Snijd de cherrytomaatjes doormidden en leg ze over de uien heen.  
Snijd de ansjovisfilets in heel kleine blokjes en doe deze samen met de ricotta, de 
Parmezaanse kaas en een snufje peper in een kom. Roer het geheel met een 
lepel door elkaar.  
Verdeel het mengsel over de taart en plaats het in de voorverwarmde oven. Bak 
de taart in ongeveer 30 minuten gaar.  
Garneer de taart met de blaadjes basilicum.  
Serveer de ricottataart met een heerlijke frisse salade. Eet smakelijk! 

Bij dezen geven we de pollepel door aan David Kram. De pollepel verlaat 
daarmee de Sien Jensemahörn en vervolgt zijn weg op de Borgweg. 

Wouter en Ingrid van Wingerden 

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 20 mei via een e-mail naar: 
destedumer@gmail.com. 
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(foto: Carola Kruidhof)



10 

400 woorden 
Een gezamenlijke passie, een huis 
Door Corona hebben we een afstand 1.5 m afspraak gemaakt in de tuin van het 
enige huis in Stedum met twéé keer hetzelfde huisnummer. Je komt in de winter 
bij Stationsweg nummer 27 langs de voormalige slagerij van Anne Smit of in de 
zomer bij nummer 27 via het pad van wat zij zelf de boskant noemen. Ik fiets in dit 
voorjaar over het pad naar de woning langs het in een boom uitgehakte gezicht 
van beeldend kunstenaar Gert Sennema.  

Joeri Perk(36), klinisch prothese technicus in Drachten en Surhuisterveen, 
eenendertig jaar voetbal als hobby, en Marije (42), werkzaam als verkoopadviseur 
bij Ziggo zakelijk en een leven lang een “paardenmeisje” dat nu aan mensport 
doet, laten zich jubelend uit over dit huis, hun gezamenlijke passie. Sinds 10 
januari genieten zij hier met volle teugen. Ze zijn twintig jaar bij elkaar, getrouwd 
in 2010 en vierden - erg bijzonder- in de tuin van hun nu nieuwe huis destijds hun 
bruiloft. Ze woonden eerder aan de Lellensterweg, aan het Vlaspad en op de 
Borgweg. Joeri: “Ja, we hadden geluk. Na de zomervakantie van mijn ouders 
hebben we elkaars huis gekocht. We hadden dat al vaker besproken: zij ons huis 
aan de Borgweg (minder tuinonderhoud) en wij dit huis. Zo konden zij ook bij ons 
in de buurt blijven wonen.” 
Dat wouden wij wel ...  Bij de bank was een en ander snel geregeld.   
In de tuin van > 1500 m2 is haaks op het huis een kapschuur gebouwd, die nu 
verlengd wordt met twee paardenstallen. Na de zomer komt het paard, dat nu in 
Westeremden staat.  
“Wil  je niet zitten?” vraag ik Joeri die staat en blijft staan. “Ik sta altijd,” lacht hij, 
”ook op mijn werk. Alleen als het niet anders kan ga ik zitten.” 
“Indien mogelijk blijven we hier ons hele leven verder wonen. “Onze dromen 
komen hier samen,” zegt Marije, “fijn huis voor de kinderen, Joeri kan naar 
hartenlust klussen en mijn eigen vierjarige Groninger (robuust en betrouwbaar) 
ruin Marcio - waar ik nu elke dag naar toe ga - komt hier.” 

Het maar liefst dertig meter lange huis met de riant grote tuin leeft:  “Eigenlijk 
hebben we drie huizen in één”,  zegt Marije.” Op west zie je het “kinderhuis” van 
onze zoon Vincent (14) en dochter Mare-Leanne (9) - gekoppeld door de grote 
leefkeuken en woonkamer -  aan het “ouderhuis” op oost van ons tweeën”.  
Ze hebben ook een hond, de Labradoodle Sanne, en drie katten: Loesje, Jan Smit 
en Teun. En grasmaairobot Henk graast dagelijks, ook tijdens ons gesprek, niet 
aflatend het gras kort .!.  

Math M. Willems 
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Schoolmeubeltjes van de Klaver 
Stichting Werkgroep Albanië heeft een deel van de oude schoolmeubeltjes van de 
Klaver gekregen voor scholen in Albanië. Nadat de school in oktober leeg moest 
en er nog geen vervoer beschikbaar was naar Albanië zijn alle meubeltjes eerst 
opgeslagen in Stedum.  

Eind januari kwam een grote 
vrachtwagencombinatie de spullen 
ophalen. Met een groep 
enthousiaste vrijwilligers hebben 
we de vrachtwagen geladen. In 
februari heeft deze vrachtwagen 
de meubeltjes gelost in Albanië bij 
een centraal depot. Omdat in 
Albanië ook strenge regels gelden 
in verband met het Covid-19 virus 
zijn nog niet alle meubeltjes op 
hun plek. Dit zal hopelijk binnen 
niet al te lange tijd gebeuren. We 
hopen in een latere editie van De 
Stedumer nog een foto te plaatsen 
als ze in gebruik zijn. Voor allen 

die zijn / haar steentje heeft bijgedragen dit mogelijk te maken heel veel dank! 
We hebben de scholen in Albanië heel blij kunnen maken met deze actie! 

Grietha Kruidhof / Carola Kruidhof 
Stichting Werkgroep Albanië



12 

Nieuwe bestemming oude bankjes 

Basisschool de Klaver heeft de oude 
schoolpleinbankjes van de oude 
locatie van de Bongerd kado gedaan 
aan de ijsvereniging.  

Deze week zijn ze door enthousiaste 
bestuursleden uit de opslag gehaald 
en later geplaatst bij de ijsbaan.  

De bankjes zijn zo geplaatst dat 
kinderen (en volwassenen) op het ijs 
hun schaatsen aan kunnen trekken en 
daarna zonder klunen weg kunnen 
schaatsen.  

We hopen dat we er komende winter 
al gebruik van kunnen maken. 

De ijsvereniging dankt de Klaver voor 
deze mooie aanvulling van onze 
ijsbaan. 

Peter Verduijn 
IJsvereniging Stedum 
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sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingsport

Huis voor de Sport Groningen helpt sportverenigingen 
gratis 
TOGS fonds: eenmalige compensatie van €4.000,- 
Door de verlengde maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19), wordt ook 
de sportsector hard getroffen en gaat hierdoor onzekere tijden tegemoet. De 
overheid heeft daarom besloten om de regeling Tegemoetkoming Ondernemers 
Getroffen Sectoren (TOGS) ook open te stellen voor sportverenigingen. Huis voor 
de Sport Groningen biedt ondersteuning bij een eventuele aanvraag. 

Eenmalige gift van €4.000,- 
De zogeheten TOGS is opgetuigd voor ondernemers in sectoren die direct 
getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. 
Ook sportverenigingen die voldoen aan de voorwaarden ontvangen eenmalig 
€4.000,- belastingvrij en naar eigen inzicht te besteden. 

Hoe aanvragen? 
Sportverenigingen kunnen een aanvraag voor de tegemoetkoming van €4.000,-
online indienen via de website van www.RVO.nl. Bij verstrekking van de juiste 
gegevens keurt RVO de aanvraag binnen drie weken goed, waarna RVO 
uitbetaalt. RVO probeert dit proces binnen één week af te ronden. Verenigingen 
hebben drie maanden de tijd om een aanvraag in te dienen. Hiervoor is een E-
herkenning nodig die de vereniging mogelijk nog moet aanschaffen. 

Ondersteuning Huis voor de Sport Groningen bij aanvraag 
Huis voor de Sport Groningen biedt sportverenigingen uit de provincie Groningen 
graag ondersteuning aan bij het aanvragen van de TOGS. Deze begeleiding is 
kosteloos met uitzondering van de eventuele extra kosten die van overheidswege 
worden opgelegd voor het digitaal aanmelden. Verenigingen die van dit aanbod 
gebruik willen maken, kunnen een mail sturen naar arbeidsloket@hvdsg.nl, met 
vermelding van verenigingsnaam en telefoonnummer. 

Mark Mulder 
Huis voor de Sport Groningen 
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Dansschool in Beeld:  
Dansschool The Legacy Stedum 
Totdat ik in De Stedumer een overzicht van 
verenigingen zag, wist ik niet dat we in Stedum 
een heuse dansschool hebben. Geleid door 
niemand minder dan Sabine Tillema. In mijn ogen 
een BS-er, Bekende Stedumer, vanwege haar co-
presentatie van Stedum Got Talent. Tijd dus om, 
via Whats-app te videobellen-interviewen met 
Sabine over haar dansschool. Het is immers het 
Corona Tijdperk.  

Al heel haar leven danst Sabine graag, vanaf haar 8e bij dansschool The Legacy 
in Delfzijl. Op haar 15e kreeg ze het idee om vanuit haar passie iets te organiseren 
voor de jeugd in Stedum. Om een dansschool te starten is ze nog te jong en 
Sabine besluit om een soort dependance te starten van haar huidige 
dansschool, The Legacy in Delfzijl. Ze begint met de eerste nevenlocatie van The 
Legacy in Stedum, daarna volgden er nog vier locaties, o.a. in Appingedam en 
Winschoten.  

Op donderdag geeft Sabine streetdance en hiphoplessen aan vier groepen van 
ongeveer twaalf personen per groep. De groepen hebben leuke namen: Girlpower 
voor 5 tot en met 9-jarigen, Dynamic voor 10 tot en met 12-jarigen, X-Plosion voor 
13 tot en met 17-jarigen en SaTisfaction voor 18-plussers en ouder. Deze 
namen zijn gezamenlijk met de groepen gekozen. Bij de jongste groepen zijn er 
een aantal namen verzonnen en hebben de groepsleden mogen stemmen voor 
de leukste naam.  

Op de foto: 
X-Plosion
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 Op de foto: Dynamic 

Ieder jaar houden de zes gezamenlijke dansscholen van The Legacy een 
Showcase in Theater Molenberg in Delfzijl. Dan laten alle groepen hun dansen 
zien aan familie, vrienden en overig geïnteresseerden. Tevens nemen de groepen 
geregeld deel aan wedstrijden. Dit doen ze als een gezamenlijk 
wedstrijdteam, zodat iedereen van de groep mee kan doen. Sabine let er wel op 
of de groep er klaar voor is. “De dans moet er lekker inzitten” aldus Sabine. Ook 
zijn de groepen bereid om een handje te helpen met dorpsevenementen. Zoals bij 
de intocht van Sinterklaas, waarbij de leden Sint en zijn Pieten verrasten met….. 
uiteraard een super leuke dansact. 

Naast het dansen vindt Sabine het ook belangrijk dat de groepen het leuk en 
gezellig met elkaar hebben. Dat ze echt een team zijn. Daarom gaat ze met 
de oudste groep, SaTisfaction, ook wel eens uit eten en sluit ze het seizoen met 
de jongere groepen af met een halve dansles en een halve spel/picknick les.   

Door de maatregelen van het corona virus is het op dit moment natuurlijk niet 
mogelijk om de danslessen te geven. Maar daar heeft het Legacy Team iets op 
gevonden. Via een privé/alleen-voor-leden facebook account worden elke dinsdag 
nieuwe dansfilmpjes online gezet. Zo kunnen de leden lekker blijven dansen en 
bewegen.  

Vlak voor de zomer viert dansschool The Legacy haar eerste lustrum, hopelijk 
vinden de danslessen dan gewoon weer in de sporthal plaats. Op naar het tweede 
lustrum!  

Meer informatie over de dansschool of danslessen? Dan kun je het best via mail 
of telefoon contact opnemen met Sabine. Of kijken op de Facebook of Instagram 
account, beiden heten The Legacy Stedum.   

Nicole Hoofs 
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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
Dien uw verzoek vóór 1 juni 2020 in, voorzien van een balans van het
voorafgaande jaar, een winst
activiteit/evenement. Bij voorkeur per e

Catharina Reker 
Secretariaat Dorpsbelangen 

papieren Stedumer

Subsidie aanvragen
Voor het jaar 2020 heeft Dorpsbelangen Stedum weer de mogelijkheid voor het
verlenen van een financiële bijdrage aan verenigingen, instellingen en

betrekking tot het Dorpenbudget en Jeugd- en J
r 1 juni 2020 in, voorzien van een balans van het

voorafgaande jaar, een winst- en verliesrekening en een begroting van de
activiteit/evenement. Bij voorkeur per e-mail: dorpsbelangen@stedum.com

In de r

17 

Voor het jaar 2020 heeft Dorpsbelangen Stedum weer de mogelijkheid voor het 
verlenen van een financiële bijdrage aan verenigingen, instellingen en 

en Jongerenwerk. 
r 1 juni 2020 in, voorzien van een balans van het 

rekening en een begroting van de/het 
sbelangen@stedum.com

In de papieren StedumIn de  papieren 
Stedumeer 

staatier een 

advertentie 
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De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt normaal gesproken 
elke laatste 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 29 mei.  
Kopij inleveren bij de redactie uiterlijk  woensdag 20 mei. 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 
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