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Lichtjes op oorlogsgraven 
Landelijk zullen er op dinsdag 24 december duizenden lichtjes branden op 
oorlogsgraven. Ook in Stedum lopen wij deze avond naar de begraafplaats waar 
wij de lichtjes zullen plaatsen op het graf van de familie Boersema. We hopen dat 
er veel mensen en ook kinderen mee zullen lopen naar het monument. Ook zal er 
een gedicht worden voorgelezen.  

Start om 17.30 uur bij het Hervormd Centrum. Het lichtje is verkrijgbaar vanaf 
17.15 uur bij ons en kost € 1.00 per stuk. U kunt natuurlijk ook zelf een lichtje of 
kaarsje meenemen. 

Vanaf 10 december zijn deze memorial lichtjes ook verkrijgbaar bij: 
Fam. K. Eisema, D.Triezenbergstraat 24 te Stedum. 

Coby Nienhuis 
Oranjevereniging 

Kerstbomenverkoop 
Het is bijna weer zover: de jaarlijkse kerstbomenverkoop aan Stationsweg 44 te 
Stedum. Op 7 december van 11:00 tot 17:00 uur zijn er weer verschillende 
soorten kerstbomen te koop onder begeleiding van de Kerstman. Fijnspar, 
Nordmann, Blauwspar en Omorika. Van klein tot groot. Gezellig een boom 
uitzoeken onder het genot van een hapje en drankje. Voor het reserveren van een 
mooie kerstboom kunt u contact opnemen met 06-14159952. Bent u nog op zoek 
naar leuke woonaccessoires dan bent u van harte welkom bij “ Au Noyau” op 
Stationsweg 42; zij zal nog één keer geopend zijn tijdens de kerstbomenverkoop.  

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 Kees Stol (foto: Jan Pitt). De rubriek 400 
 woorden vindt u op pagina 15. 
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Kerstconcert Interkerkelijk koor Zevenmaal 
Op zaterdagavond 21 december om 20.00 uur geeft Zevenmaal een 
sfeervol kerstconcert in de Bartholomeüskerk in Stedum 
We voeren een prachtig en afwisselend programma uit met 
kerstliederen van diverse componisten in verschillende talen. 
U kunt genieten van de Engelstalige muziek van de componisten Ola Gjeilo en 
John Rutter en het Duitse lied ‘Maria durch ein Dornwald ging’ van Stefan Claas 
en van bekende muziekstukken, zoals ‘Nu sijt wellekome’ en ‘Es ist ein Ros’ 
entsprungen’.  

Daarnaast klinken ook heel vlotte en sprankelende liederen van William Mathias 
en het lied Gaudete, gearrangeerd door Brian Kay. 
De Carols mogen natuurlijk niet ontbreken op een kerstconcert en u krijgt hierbij 
ook de gelegenheid om mee te zingen.  
De avond wordt afgesloten met A Christmas Blessing van Philip Stopford. 
Het concert wordt afgewisseld met orgelspel, uitgevoerd door organist Lukas Jan 
Schoonbeek, die het koor tijdens de kerstconcerten muzikaal zal begeleiden. 
Onder de enthousiaste leiding van dirigent Tobias Bethlehem bereiden wij een 
mooi programma voor, waarvoor u van harte bent uitgenodigd. De entree 
bedraagt € 7,00 p.p.  

Kerstavonddienst 
Graag willen we u van harte uitnodigen voor een kerstavonddienst op 24 
december. Deze zal worden gehouden in de Bartholomeüskerk om 20.00 uur. 

Deze bijeenkomst zal worden geleid door 
drs. F. Postema en het orgel wordt bespeeld 
door Bert-Jan Zijlema. 
Met elkaar zullen we veel bekende liederen 
zingen en na de dienst is er gelegenheid tot 
napraten met Glühwein en warme 
chocolademelk.  
Voel u welkom! 

de kerstavondcommissie 
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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 
voorgesteld. Deze keer Marloes van Dijk en haar vier zonen Duncan (12) en Stijn 
(12), Erben (9) en Kian (3), Borgweg 25. 
 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum?  
“Sinds 1 september 2019.” 
 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeu gd doorgebracht?  
Marloes: “Ik ben geboren in Groningen en heb mijn jeugd ook doorgebracht in 
Groningen.” 
Duncan, Stijn, Erben en Kian: “We zijn geboren in Groningen en hebben onze 
jeugd doorgebracht in Baflo.” 
 

Wat doe je in het dagelijks leven?  
Marloes: “Ik ben preventieassistente bij een tandarts in Groningen.” 
 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Marloes: “Ik vind interieur inrichten en sporten erg leuk.” 
Duncan: “Ik hou van vissen.” 
Stijn en Kian: “We vinden voetballen erg leuk.” 
Erben: “Ik hou van sporten.” 
 

Wat staat er bovenaan jullie wensenlijst?   
Marloes: ”Ik wil graag de tuin aanpakken zodat we er in de zomer van kunnen 
genieten.” 
Duncan: “Ik zou graag een reuzensnoek willen vangen.” 
Stijn: “Ik zou graag profvoetballer willen worden. 
Erben: “Ik zou graag profturner willen worden.” 
 

Wat zijn jullie hoogtepunten uit het leven? 
Duncan: “Ik heb een snoek van 80 centimeter gevangen.” 
Stijn: “Ik heb gescoord tegen FC Emmen.” 
Erben: “Ik heb de 4 mijl gelopen in Groningen.” 
Kian: “Ik heb een mooie nieuwe skelter gekregen.” 
 

Wat waren jullie eerste indrukken van het dorp? 
“We vinden Stedum een leuk en gezellig dorp en de mensen zijn vriendelijk.” 
 

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

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige be woners: “Wat zou je 
willen toevoegen aan het dorp?” 
“We hebben niets toe te voegen aan het dorp.” 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewone r(s) stellen? 
“Wat vinden jullie van de Zweedse woningen?” 

 

Afie Nienhuis 
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De pollepel 4 – Sien Jensemahörn 
Recept ‘Gehakt bloemkoolschotel à la Luuk’ (4 perso nen) 
 

De oven en BBQ zijn mijn favoriet. Het is nu echt weer de tijd van het jaar voor de 
oven! Vandaar een van mijn favoriete ovenschotels. Ook makkelijk een dag van te 
voren te maken om de volgende dag in de oven te zetten. Misschien nog wel 
lekkerder ook!  
 

Ingrediënten: 

- 1250 gram aardappelen  
- zout en peper, nootmuskaat 
- 1 bloemkool 
- 1ui 
- 250 gram champignons  
- 30 gram boter + boter voor het 

invetten van de schaal  
- 400 gram (runder)gehakt  
- een zakje stroganoff saus (voor het 

gemak)  
((Je kunt het ook zelf maken is even meer werk maar wel erg lekker ook erg 
lekker als saus bij de "bief stroganoff ". Recept kun je bij mij navragen.)) 

- 2 deciliter crème fraiche  
- 25 gram geschaafde amandelen  
- 50 gram geraspte belegen of oude kaas. 

 

Bereiding: 

* Schil en was de aardappelen en snijd ze in stukken, kook ze in water met beetje 
zout gaar in 20 minuten. 
* Intussen kun je de groenten schoonmaken. Verdeel de bloemkool in roosjes, 
snipper de ui en snijd de champignons in plakjes. 
* Kook de bloemkoolroosjes in water met een beetje zout gaar in ca. 10 minuten, 
giet ze af en vang het kookvocht op. 
* Verhit de boter in een koekenpan en bak het gehakt met een vork rul en bak 
hierna de uiensnippers en champignons in circa 5 minuten zachtjes mee. 
* Bereid de stroganoff saus met 1 1/2 deciliter water en roer de saus met 1 
deciliter crème fraiche door het gehaktmengsel en breng het eventueel op smaak 
met zout en peper. 
* Giet de aardappelen af en voeg de bloemkoolroosjes toe en stamp de groenten 
fijn met een pureestamper, klop 1 deciliter crème fraiche en een scheutje van het 
opgevangen kookvocht erdoor tot de puree smeuïg is, breng je puree op smaak 
met zout, peper en nootmuskaat. 
* Vet een ovenschaal in schep de helft van de puree erin. Verdeel het 
gehaktmengsel erover, dek het af met de rest van de puree, strooi de geschaafde 
amandelen en de geraspte kaas erover. 
* Verwarm de oven voor op 200 graden en bak de schotel goudbruin in circa 30 
minuten. 
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smoakelk eten! 
 

Ik geef de pollepel door aan:  
Mark en Renate ter Veer 
 

Luuk Feunekes (luuk.feunekes@gmail.com) 
 

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 18 december via een e-mail naar: 
destedumer@gmail.com 
 
 

Opbrengst Collecte Dierenbescherming 2019 
 

Met zeven enthousiaste collectanten hebben we dit jaar € 364,10 
opgehaald in Stedum. Een hoger bedrag dan vorig jaar. Iedereen 
weer hartelijk dank voor de bijdrage! 
 

Tineke Werkman 
namens de Dierenbescherming 

 
 

 

Een kerstkrans maken in Zorgbuurderij de Heemen 
Eind november. Buiten is de feestelijkheid van geel, en oranje blad voorbij. Tijd 
om het binnenshuis gezellig te maken. In december gaan we zoals gebruikelijk 
een kerstdecoratie maken. Net als vorig jaar een traditionele kerstkrans. Altijd 
mooi, liggend op tafel of hangend aan de deur als feestelijk welkom. Voor 
materiaal wordt gezorgd.  Maar heeft u kerstgroen in de tuin: hulst, conifeer, 
klimop, dan graag meenemen. Als het veel is kunnen we het ook komen halen.   

Waar: Zorgbuurderij De Heemen. 
Wanneer: maandagavond 9 december om 19.30 uur. 
Aanmelden vóór 5 december bij Margreet Wiersema tel. 06-36074897 of 
buur@deheemen.nl  

Er zijn kosten voor het materiaal. En natuurlijk is er koffie/thee en iets lekkers. 

Margreet Wiersema en Mannie Hovenkamp 
 

 
Bedankt! 
 

Bij deze wil ik iedereen bedanken die mij een kaart heeft gestuurd, of op een 
andere manier zijn/haar steun heeft betuigd tijdens mijn ziektebed. 
 

Groeten, Wicher de Jonge 
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De romanogotiek en de bouwgeschiedenis van de 
Bartholomeüskerk 
 

In ‘De Stedumer’ van februari dit jaar heeft u kunnen lezen over de bouw van de 
Bartholomeüskerk en de kerkenbouw in Noord-Nederland en Oost-Friesland. 
Onderstaand artikel is het vervolg op dit verhaal, en gaat nader in op de 
romanogotiek als bouwstijl en de bouwgeschiedenis van de Bartholomeüskerk. 
 

Tegen het einde van de twaalfde eeuw werden de houten kerken in de regio 
Fivelgo, waartoe Stedum behoort, vervangen door tufstenen exemplaren, 
waarvan de meeste rechthoekige zaalkerken in romaanse stijl waren. De 
romaanse stijl kenmerkte zich door kleine vensters, ronde bogen en een halfronde 
kooruitbouw.  
De tufstenen zaalkerken werden in de loop van de dertiende eeuw in één of 
meerdere fasen uitgebouwd tot bakstenen kruiskerken met zijarmen en kregen 
een romanogotisch karakter. De romanogotiek was een overgangsstijl tussen 
romaans en gotiek, die zich kenmerkte door uitbundige versieringen, spitsere en 
hogere vensters dan de romaanse kerken, kraalprofielen als raamprofilering en 
siervlechtwerk van bakstenen in diepe blinde nissen. Een ander kenmerk van de 
romanogotiek zijn de meloenvormige koepelgewelven (‘meloengewelven’) in het 
interieur, die gesierd worden door rondstaafribben. Deze ribben hebben grote 
decoratieve waarde door de wijze waarop zij het gewelf indelen. De 
Bartholomeüskerk van Stedum is één van de meest complete voorbeelden van de 
romanogotiek in Noord-Nederland. 
 

De bouwgeschiedenis van de Bartholomeüskerk begint in de eerste helft van de 
dertiende eeuw, toen het onderste deel van de toren van de kerk werd gebouwd, 
tegen een tufstenen voorganger van het huidige schip (langwerpig middendeel 
van de kerk). De klok van de toren stamt uit 1300. Het huidige schip en transept 
(noordelijke en zuidelijke uitbouwen) zijn in het derde kwart van de dertiende 
eeuw gebouwd. In deze tijd stond de toren nog los van de kerk, zodat de 
bewoners van Stedum zich er in geval van oorlog in konden verschansen. Rond 
1300 werden schip en toren van de Stedumer kerk met elkaar verbonden, 
aangezien het gevaar van oorlogen toen voorbij was. In de veertiende eeuw werd 
de kerktoren verhoogd en in de vijftiende eeuw aan de binnenzijde verzwaard. In 
de vijftiende eeuw werd in Stedum het koor (het oostelijke uiteinde van de kerk) 
aangebouwd en in de eerste helft van de zestiende eeuw aan de noordzijde van 
het koor een sacristie (ruimte waar de benodigdheden voor de kerkdiensten 
werden bewaard) met bovenverdieping. Tijdens de restauratie van 1877-78 
werden de vensters van het koor in oorspronkelijke stijl gerestaureerd. 
 

De Bartholomeüskerk werd gebouwd op initiatief van en gefinancierd door de 
kloosterorde van de cisterciënzermonniken te Aduard, en uitgevoerd door 
ingehuurde bouwmeesters (veelal steenhouwers en timmerlieden). Het ontwerp 
van de kerk kwam van de orde zelf, die zich vermoedelijk liet inspireren door 
voorbeelden uit het buitenland. Met de bouw van de kerk van Stedum, dat 
eigendom was van het Aduarder klooster, probeerden de monniken hun 
geloofspraktijk voor gelovigen buiten de abdij toegankelijk te maken.  
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Het uitbouwen van de oorspronkelijk romaanse kerk van Stedum tot het huidige 
romanogotische aanzien weerspiegelt de rijkdom van de geestelijkheid en haar 
ambities om de invloed op het geloofsleven in de regio uit te breiden. Het resultaat 
van deze inspanningen valt nog dagelijks door iedere Stedumer te aanschouwen. 
 

Ype Jan Nienhuis 
Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk 

 

Plattegrond van de Bartholomeüskerk, met vermelding van de bouwfasen: 
 

XIII A: Eerste helft dertiende eeuw: bouw onderste deel toren 
XIII c: Derde kwart dertiende eeuw: bouw schip en transept 
ca. 1300: Verbinding toren en schip 
XV: Vijftiende eeuw: bouw koor; verzwaring toren aan binnenzijde 
XVI A: Eerste helft zestiende eeuw: bouw sacristie met bovenverdieping 
1877-78 (eerste restauratie): restauratie vensters koor 
 

Duidelijk zichtbaar zijn verder de meloengewelven in schip en transept en het stergewelf in het 
koor. De sacristie heeft een houten plafond in stroken. 
 

 

 
Oliebollenactie 
 

Op oudejaarsdag, 31 december, hopen wij weer oliebollen te bakken. U kunt ze 
nu al bestellen per e-mail: hervormdcentrum@gmail.com  
T.z.t. komt er nog huis aan huis een bestelformulier 
Als u ze vergeten bent te bestellen, dan kunt u ook tussen 12.00 en 16.00 uur 
oliebollen kopen op Hoofdstraat 23 in Stedum. 
10 oliebollen voor € 5,00 en 10 oliebollen met rozijnen voor € 5,50.   
 

Gebouwcommissie Hervormd Centrum    
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Najaarsbijeenkomst Stichting Historie Stedum 
Woensdag 27 november organiseren wij een Najaarsbijeenkomst voor donateurs 
en belangstellenden.  
Deze zal worden gehouden van 13.30 tot 16.00 uur in het Hervormd Centrum, 
Bedumerweg 8 te Stedum. (Let Op! De aanvangstijd is gewijzigd). 
De bijeenkomst is alleen ‘s middags en niet ’s avonds.  
Iedereen is van harte welkom. 
De entreeprijs is € 3,00 p.p. incl. koffie/thee en cake/ koek. 
Voor donateurs is de toegang gratis. 

Het programma voor deze middag is:  
Raap Archeologisch Adviesbureau uit Drachten gaat een presentatie verzorgen 
over het archeologische onderzoek dat is gedaan tijdens de herinrichting van de 
Hoofdstraat, Molenstraat en Lellensterweg. 
In het centrum van Stedum is het riool vernieuwd en zijn de wegen heringericht. 
Vanwege de hoge archeologische waarde van de dorpskern van Stedum is door 
de gemeente Loppersum besloten om de graafwerkzaamheden archeologisch te 
laten begeleiden. Deze begeleiding is door RAAP uitgevoerd. Tijdens de 
archeologische begeleiding zijn verschillende archeologische sporen aangetroffen 
waaronder brandlagen en een plaggenstructuur. 
Verder zijn sloten, kuilen, paalsporen, waterputten, houten constructies en 
muurwerk waargenomen. Nabij de kerk zijn menselijke begravingen aanwezig. 
Het vondstmateriaal betreft aardewerk, natuursteen, glas en metaal, leer, bot en 
houtmateriaal. De sporen en vondsten dateren vanaf de Vroege Middeleeuwen en 
zijn goed geconserveerd. 

Het onderzoek heeft waardevolle informatie over de ontwikkeling van Stedum 
opgeleverd. De bevindingen geven een indruk hoe Stedum zich vanaf de Vroege 

Middeleeuwen heeft 
ontwikkeld. Projectleider 
Berrie van Hoof zal 
ingaan op de uitgevoerde 
werkzaamheden en de 
diverse bevindingen en 
projectleider Judith Jans 
op het onderzoek van de 
menselijke begravingen 
en waarvan veel 
gemaakte foto’s worden 
getoond op de beamer. 

 

Foto: Inhumatiegraf aan de westzijde van de Hoofdstraat 

Het belooft een zeer interessante middag te worden. 

Jan Lalkens 
Secretaris Stichting Historie Stedum  
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(foto: Jan Pitt)  



12 
 

400 woorden 
Probleem zien, oplossing zoeken en maken  

Kees Stol - was me verteld - laste eens een stukje metaal op een deel van een 
aandrijfstang van een bosmaaier. Met de slijpschijf (een flex) sleep hij het op 
maat. En maakte zo -hoe ambachtelijk kun je zijn - een exacte bewaarkopie van 
een mogelijk honderd jaar oude sleutel: de sleutel van het slot van de deur naar 
de toren van de Bartholomeüskerk. Nieuwsgierig fiets ik zijn kant uit.  

“Als kleuter kreeg ik techniek met de paplepel ingegoten. Ik vrat mezelf op, vooral 
gedurende mijn mavotijd en de middelbare technische school jaren. Ik leer vooral 
door doen en die kans kreeg ik. Mijn vader was altijd bezig, repareerde wat op zijn 
pad kwam. Overal in de schuur lagen onderdelen in bakjes. Bijvoorbeeld een 
achterlicht van een trekker. Experimenterend boorde ik gaatjes en monteerde ik 
het achterlicht op mijn eigen driewieler. Als tienjarige bouwde ik met vaders hulp - 
ja, het lassen deed ik - een skatebike, ‘n eenwieler met twee kleine steunwieltjes.” 
Op zijn vijftiende interesseerde Kees zich voor brandstofmotoren en ging aan het 
werk bij Ton Medendorp Tuinmachines in Uithuizen. Eerst als parttime hulpje, 
later fulltime. “Ik ben daar tot op heden, naast iemand op kantoor, de enige 
medewerker en doe alles: verkoop, onderhoud, reparaties van vooral 
handgedragen gereedschap zoals bijvoorbeeld bosmaaiers, bladblazers en 
motorzagen met tweetakt motoren, maar ook robot- en zitmaaiers. De elektrische 
accu als energiebron is nu snel in opkomst. “Ooit”, herinnert Kees zich, 
“veranderde ik passend en lassend met buizen een zitmaaier voor een uiterst 
klein persoon. Die was ontzettend blij, ook hij kon nu zelf rijdend zijn gras maaien 
… “ 

Kees en partner Renny van Dijken wonen met hun twee kinderen Niek (9) en 
Thijs( 6) in de Molenstraat. Naast het werk biljart Kees en slaat de toetsen aan bij 
De Rijdende Popschool. Zijn favoriete popsong is: “Window of my eyes” van Cuby 
and the Blizzards. 
Negentien jaar met tussenpozen werkt Kees, eerst alleen, later samen met 
Renny, aan hun huis. Alles is, met ook een flinke uitbouw, grondig en stijlvol 
vernieuwd. Alleen de buitenmuren zijn blijven staan. Kees doet vrijwel alles zelf, 
vaak met bezielende adviezen/hulp van zijn vader. Kees is een doener en vindt in 
huis steeds uitdagende klussen. Houten planken over bij het leggen van de eiken 
huiskamervloer? Kees timmert er een heuse eettafel van. In de hal een 
kapstokmeubel? Kees pakt twee oude paneeldeuren en maakt een fraai meubel 
inclusief praktische opbergkist voor speelgoed van de kinderen. 
 “Probleem zien, oplossing zoeken en maken”, lacht Kees. 

Math M. Willems 
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Avonturen van de schoolmuis 
Zoals eerder beloofd, 
even een update van 
mijn kant. De vraag die 
heel Stedum natuurlijk 
bezig houdt, waar 
woont Tinus nu? Ik zal 
jullie bijpraten. Het was 
dus duidelijk dat mijn 
onderburen echt 
zouden gaan 
verhuizen. Eerst had ik 
me erg verheugd op 
het alleen zijn in het 
grote gebouw, maar al 

gauw bekroop me het gevoel, dat het een erg eenzaam bestaan zou worden. Dus, 
verhuizen Tinus! Pak je boeltje op en vertrek.  
 

Makkelijker gezegd dan gedaan. Wij muizen komen niet zo makkelijk aan 
geschikte woonruimte. De muizenhuizen markt zit op slot. Nieuwe plekken zijn 
schaars en als we denken dat we een mooie plek hebben gevonden, worden we 
weggejaagd door vieze middeltjes, primitieve muizenvallen die best wel zeer 
doen, enge huisdieren met vier poten en een staart. Kortom best nog wel een 
gecompliceerd geheel.   
                                                                                                                                       

Wat ook meespeelde, ik wilde dit eigenlijk niet met jullie delen, te privé, maar 
goed dan, bij deze toch met jullie gedeeld…..ik mis mijn onderburen, het lawaai, 
gratis eten uit de prullenbakken, de piano, alarm laten afgaan op de meest 
onmogelijke tijden, ik kan er niet meer zonder. Ik krijg er energie van, ik voel me 
er goed bij, het geeft mijn muizenleven zin! Oké genoeg sentimenteel gedoe, nu 
het verhuisplan.   
 

Het moest natuurlijk onopgemerkt worden door alles en iedereen. Ik had 
meerdere scenario’s bedacht. Eentje was meeliften met de verhuisauto. In een 
verhuisdoos kruipen met mijn spullen en er op tijd weer uitspringen, klaar, simpel, 
kat in ’t …uuuh muis in ’t bakkie. Maar dit zou wel erg simpel zijn. Geen spanning, 
geen kick. Ander plan dus. Ik ga met mijn hele hebben en houden in de piano 
zitten en reis zo mee…Nee, ook saai en stel dat die piano niet meegaat. Ik kan 
ook in die auto kruipen met die roze spiegels…uuuuh nee, te gevaarlijk als die juf 
me ontdekt schrikt ze zo hard dat we misschien in een sloot belanden. Dus ook 
maar niet. 
 

Al broedend op een ander verhuisplan trippelde ik door het gebouw op wat later 
bleek een van mijn laatste rondjes. In het voorste lokaal bij die blije juf stond een 
stenen paashaas op de kast. Toen ik er tegenaan duwde viel dat lelijke ding om 
en zag ik in de onderkant een groot gat. Nieuwsgierig stak in mijn kop erin en tot 
mijn verbazing zag ik een enorme holle ruimte. Eureka, duizend bommen en 
granaten, dit is het! Dit wordt mijn escape! 
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En zo geschiedde, op een avond ben ik met mijn spullen in de paashaas 
gekropen en heb gewacht totdat ik opgehaald zou worden. Briljant plan en 
perfecte uitvoering. Nou ja, bijna. Uiteraard ging het weer een beetje anders.      
Eenmaal in een verhuisdoos keek ik door het gat naar buiten en keek in het 
gezicht van een identieke paashaas. Er zijn dus twee van die lelijke dingen in 
school. Wie verzint zoiets? Nou ja, rustig blijven zitten Tinus, niks aan de hand. 
Na een tijdje voelde ik dat er beweging zat in het geheel. De verhuizing was 
begonnen. Mooi. Na ongeveer twee uurtjes voelde ik geen beweging meer. Ik ben 
vast op de eindbestemming aangekomen! Opgewonden wilde ik uit het gat 
kruipen om te kijken waar ik was, dat ging dus niet. De opening zat aan de 
onderkant van de paashaas en kennelijk stond dat ding nu rechtop en was het gat 
afgesloten. Plotseling voelde ik dat de haas werd opgepakt, ik kon me nog net 
schrap zetten anders was ik er zo uitgevallen. Met een boog belandde ik ineens in 
die vieze blauwe Volvo, samen met die andere paashaas. Wat was dit nou?      
Met luid geraas kwam het hele spul in beweging en binnen twee minuten stond ik 
weer bij de oude school. Maar dat was niet de bedoeling! Opeens werden de 
paashazen opgepakt en zwiepen we richting de rode container die op het plein 
staat. Neeeeeeeeee, niet doen!!!!! Met een enorme zwieper vloog paashaas door 
de lucht en belandde met een enorme klap onderin de container. Ik deed mijn 
ogen dicht en bereidde me voor op gratis vliegles. Huh….er gebeurde niets. 
Ineens stond ik weer op de achterbank van die Volvo. Wat was dit allemaal?      
Na opnieuw twee minuten werd paashaas uit de auto gehaald en stond ineens in 
de kou op een parkeerplaats voor een klein blauw autootje, net een skelter 
trouwens. Ik snapte er niks meer van, net ontsnapt aan een klap in een container 
en straks platgereden worden door een autootje? Ik begon me nu toch serieus 
zorgen te maken. Na ongeveer tien minuten werden haas en ik opnieuw opgepakt 
en ergens neergezet. Was ik nu binnen? Was ik in mijn nieuwe huis? Geen idee, 
haas stond weer rechtop en het lukte me weer niet om eruit te komen. Gelukkig 
had ik al mijn spullen bij me inclusief het verplichte overlevingspakket van de 
overheid. Ik kon het dus zeker twee weken uithouden. Rustig blijven Tinus, je 
komt hier wel uit. Hoe? Ik houd jullie op de hoogte, komt aal goud. 

Tinus Trippel 
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Verkoop banketstaven
Op woensdag 27 november kunt u ons van de survival
verwachten voor de verkoop van
kunnen wij onze vereniging financieel gezond houden en u 
heerlijke banketstaaf de deur niet uit. 
verwachten. We verkopen één
 

Johann Veen en Elisa Bolhuis
 
Stedumer van het Jaar 2019
 

U kunt weer Stedumers nomineren voor de Stedumer van het Jaar verkiezing! 
Doe dat nog snel in deze novembermaand, want in december gaat de stembus 
open! 
 

Wie mag u nomineren?  
Iedereen waarvan u vindt dat hij of zij goede dingen voor het dorp doet, of altijd 
voor u klaar stond dit jaar, kunt u nomineren voor ‘Stedumer van het Jaar 2019’. 
Bijvoorbeeld organisatoren van leuke evenementen in het dorp, uw buurman of 
buurvrouw… iemand die het volgens u verdient. Voorwaarde is wel dat het een 
Stedumer betreft. We willen u vragen in een aantal zinnen te beschrijven waarom 
u hem of haar nomineert. De maand december zal in het teken staan van het 
stemmen. Die maand kunt u via www.stedum.c
januari 2020 wordt de ‘Stedumer van het Jaar 2019’ bekend gemaakt. De winnaar 
ontvangt een oorkonde, een heerlijke slagroomtaart en uiteraard alle eer!
 

Nomineren kan via www.stedum.com
de brievenbus te deponeren van Sien 
naam, de naam van wie u nomineert en een motivatie.
 
 

Feestweek Stedum 2020 
Wist u dat:  

De feestweek in 2020 gehouden wordt van zaterdag 
06 juni t/m zaterdag13 juni? Aankomende feestweek 
een extra feestelijke wordt? Wij als Stichting Op 
Goud Geluk dan 50 jaar bestaan? Er in 2020 voor de 
25e keer een feestweek in Stedum zal zijn? De 
feesttent ook dit keer op het sportpark komt te staan?
druk zijn om voor u een leuk programma te maken? Wij heel erg blij worden van 
leuke vrijwilligers? Onze website www.feestweekstedum.nl langzaam gevuld gaat 
worden met nieuwe informatie? Wij ook op social media 
(https://www.facebook.com/f
https//instagram.com/feestweekstedum) te vinden zijn? Wij er samen met heel 
Stedum weer een geweldige feestweek van willen maken?

Stichting Op Goud Geluk  

Verkoop banketstaven  
mber kunt u ons van de survivalvereniging aan de deur 

erkoop van overheerlijke banketstaven. Op deze manier 
kunnen wij onze vereniging financieel gezond houden en u hoeft voor een 
heerlijke banketstaaf de deur niet uit. Tussen 19:00 en 21:00 uur kunt
verwachten. We verkopen één banketstaaf voor drie euro en twee 

Johann Veen en Elisa Bolhuis 

Stedumer van het Jaar 2019  
U kunt weer Stedumers nomineren voor de Stedumer van het Jaar verkiezing! 
Doe dat nog snel in deze novembermaand, want in december gaat de stembus 

Iedereen waarvan u vindt dat hij of zij goede dingen voor het dorp doet, of altijd 
voor u klaar stond dit jaar, kunt u nomineren voor ‘Stedumer van het Jaar 2019’. 
Bijvoorbeeld organisatoren van leuke evenementen in het dorp, uw buurman of 

d die het volgens u verdient. Voorwaarde is wel dat het een 
Stedumer betreft. We willen u vragen in een aantal zinnen te beschrijven waarom 
u hem of haar nomineert. De maand december zal in het teken staan van het 
stemmen. Die maand kunt u via www.stedum.com stemmen op uw favoriet. In 
januari 2020 wordt de ‘Stedumer van het Jaar 2019’ bekend gemaakt. De winnaar 
ontvangt een oorkonde, een heerlijke slagroomtaart en uiteraard alle eer!

www.stedum.com (zie het nieuwsbericht) of door 
de brievenbus te deponeren van Sien Jensemahörn 15. Vermeld daarop uw 

nomineert en een motivatie. 

Feestweek Stedum 2020  

De feestweek in 2020 gehouden wordt van zaterdag 
13 juni? Aankomende feestweek 

een extra feestelijke wordt? Wij als Stichting Op 
Goud Geluk dan 50 jaar bestaan? Er in 2020 voor de 

keer een feestweek in Stedum zal zijn? De 
op het sportpark komt te staan? Wij als commissie al erg 

druk zijn om voor u een leuk programma te maken? Wij heel erg blij worden van 
leuke vrijwilligers? Onze website www.feestweekstedum.nl langzaam gevuld gaat 
worden met nieuwe informatie? Wij ook op social media 
(https://www.facebook.com/feestweekstedum & 
https//instagram.com/feestweekstedum) te vinden zijn? Wij er samen met heel 
Stedum weer een geweldige feestweek van willen maken? 
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U kunt weer Stedumers nomineren voor de Stedumer van het Jaar verkiezing! 
Doe dat nog snel in deze novembermaand, want in december gaat de stembus 

Iedereen waarvan u vindt dat hij of zij goede dingen voor het dorp doet, of altijd 
voor u klaar stond dit jaar, kunt u nomineren voor ‘Stedumer van het Jaar 2019’. 
Bijvoorbeeld organisatoren van leuke evenementen in het dorp, uw buurman of 

d die het volgens u verdient. Voorwaarde is wel dat het een 
Stedumer betreft. We willen u vragen in een aantal zinnen te beschrijven waarom 
u hem of haar nomineert. De maand december zal in het teken staan van het 

om stemmen op uw favoriet. In 
januari 2020 wordt de ‘Stedumer van het Jaar 2019’ bekend gemaakt. De winnaar 
ontvangt een oorkonde, een heerlijke slagroomtaart en uiteraard alle eer! 
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Algemene leden vergaderingen Dorpsbelangen Stedum 
 

Datum: 29 november  
Plaats:  Hervormd Centrum 
Tijd:      19.45 uur 
 

Agenda: 

1. Opening / Welkom 
2. Vaststellen Agenda (voor wie toevoegingen heeft) 
3. Notulen en mededelingen 
4. Projecten wat de status is. 

A. Pannakooi / Speeltuin, nieuwe commissie 
B. Haven / Parkeerterrein Station 
C. Sportveld (Kunstgrasveld) 
D. SRV wagen 
E. Oud & Nieuw (dit jaar brandcontainer). Graag uw mening of we door 

moeten gaan met deze traditie (voor 2020-2021). 
5. Bouwcommissie 

A. Schoolgebouw de Crangeborg, Bedumerweg [Plannen] 
B. Woningbouw Stedum 

6. Aftreden en voorstellen bestuurslid  
 

Pauze 
 

7. Plannen Steemerbos gepresenteerd door Staatsbosbeheer (inspraak 
dorp) 

8. Elektrische laadpalen (2) voor deelauto, presentatie Karel Zuiderveld 
(waar in het dorp; stemmen)  

9. Activiteitencommissie  
10. W.V.T.T.K. 
11. Sluiting. 

Zoals u in de agenda leest, vraagt Dorpsbelangen heel duidelijk naar uw mening 
over verschillende vraagstukken in ons dorp. Hier kunt u ook over stemmen en 
meepraten. Graag zien we u op de vergadering: er staat een kop koffie/ thee voor 
u klaar. 
 

Fokko Smit 
Voorzitter dorpsbelangen Stedum 
 

Lezing Rein Pol 
 

Op maandag 25 november komt de Christelijke Vrouwenvereniging ‘Passage’ 
weer bij elkaar.  
De Stedumer kunstschilder Rein Pol vertelt over zijn expositiereis in 2018 naar 
China. Hij zal dat illustreren met foto’s van dat bezoek naar China en vooral ook 
met afbeeldingen van zijn eigen schilderijen. De aanvang zal zijn om 19.45 uur in 
het Hervormd Centrum te Stedum en iedereen is van harte welkom, ook de heren. 
 

het bestuur van Passage afdeling Stedum 
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Epilepsiefondscollecte 
Na lang nadenken heb ik besloten om te stoppen met het organiseren van de 
epilepsiefondscollecte. Ik heb het 32 jaar met liefde georganiseerd en nu is het tijd 
voor andere dingen. Het vinden van collectanten ging ook steeds moeizamer. 
Toch wil ik heel graag alle collectanten heel hartelijk bedanken die zich door weer 
en wind steeds weer ingezet hebben. In al die 32 jaar verdient dat een groot 
compliment, ook veel dank aan de gulle gevers. 
We hopen dat u het Epilepsiefonds een warm hart toedraagt door middel van een 
bijdrage per bank over te maken. 
Afgelopen voorjaar was de opbrengst € 359,63. 
Nogmaals hartelijk dank. 
 

Tineke Bruggeman-Boiten 
 

sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor 
 

Van de Schuttervereniging 
Donderdag 14 en Vrijdag 15 november werden de Gemeentelijke 
Kampioenschappen gehouden bij onze gastheren de Schuttersvereniging de 
Musketiers in ’t Zandt. De Schuttersvereniging Stedum was donderdag met 
zeventien schutters aanwezig. Deze avond werd er geschoten samen met de 
Schuttersvereniging de Vaste Hand uit Loppersum. De Musketiers uit ’t Zandt en 
de Schuttersvereniging G.E.O. uit Garrelsweer schoten vrijdagavond. We hebben 
dan zestien jaar geschoten om de Rodenboogbokaal. Dit zal de laatste keer zijn 
voor de Vaste Hand uit Loppersum zij heffen op 31 december 2019 de vereniging 
op.  Nog een keer weer schieten in 2020 te Stedum. Daarna volgt voor ons in 
2021 ook de herindeling. De Bokaal is zeven keer gewonnen door de Vaste Hand 
en zeven keer door Stedum. De Musketiers wonnen één keer. We zijn begonnen 
met zeven schuttersverenigingen uit de Gemeente Loppersum. Naast de al 
genoemde verenigingen waren dat De Wierdeschutters uit Leermens, De 
Fivelschutters uit Zijldijk en de schuttersvereniging Zeerijp. 
De prijzen werden uitgereikt door wethouder Bé Schollema en de uitslag is al 
volgt: 
Hoogste schutster Geweer van SV Stedum met 112 pnt Ellen Meijer.       
Hoogste schutter Geweer van de Vaste Hand met 112 pnt Erwin Broekhuizen.          
Hoogste schutter Pistool met 90 pnt Louwes van de Musketiers.  
Hoogste ondersteunende schutter is van de Musketiers: H. Knol.   
De aanmoedigingsprijs met 56 pnt is voor E. van de Ploeg  van de Musketiers. 
 

4e plaats met 97.30: G.E.O. Garrelsweer.    
3e plaats met 100.00: de Vaste Hand uit Loppersum.          
2e plaats met 104.50: SV Stedum 
1e plaats en winnaar Rodenboogbokaal met 106.30: de Musketiers uit ‘t Zandt 
 

Het laatste treffen om de Rodenboogbokaal is in 2020 te Stedum. 
 

De schuttersvereniging van Stedum is de grootste schuttersvereniging van de 
Groninger Schutters Bond en daar zijn we best trots op. 
 

Coby Nienhuis 
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Sport in Beeld  
Jeu de Boules  

Op de foto v.l.n.r.: Koos Beukema, Hommo Smit, Anneke Beukema, Ans Voorma, Dirk Jan
Bouwman, Aaf Huisman, Ada Hovius en Ento Wieringa

Iedereen die wel eens in Frankrijk op vakantie is geweest, is wel bekend met het
spel Jeu de Boules. Op ieder dorpsplein, camping of andere passende locatie
strijden de Fransen, vaak luidruchtig, gepassioneerd en met
handbereik, tegen elkaar met het gooien van metalen ballen. Wie de ballen het
dichtst bij de but (het kleine houten balletje) gooit is de 'overwinnaar' en vergaart
voor even eeuwige roem.  

Ook in Stedum wordt fanatiek Jeu de Boules gespe
verenigingsverband. Geen 'officiële' vereniging, met statuten en inschrijving
Kamer van Koophandel, en ook geen lidmaatschap van de Nederlandse Jeu de
Boules Bond (NJBB).  

Drijvende kracht achter de Jeu de Boules vereniging
Bouwman. Hij is, en dit is vast en zeker uniek in Stedum, zowel voorzitter,
penningmeester als secretaris. De vereniging telt op dit moment 12 leden, waarbij
niet onvermeld mag blijven dat Ada Hovius het langste lid is.

Wekelijks wordt er geoefend op de woensdagmiddag (vanaf 13.30 uur) op de
nieuwe baan nabij Moarstee. In principe wordt er het gehele jaar op de
woensdagmiddag gespeeld. Het afgelopen winterseizoen werd er door de
fanatieke leden zelfs getraind op twee aangelegde banen in
kassencomplex van de familie Beukema.

Koos Beukema, Hommo Smit, Anneke Beukema, Ans Voorma, Dirk Jan
Huisman, Ada Hovius en Ento Wieringa. 

Iedereen die wel eens in Frankrijk op vakantie is geweest, is wel bekend met het
spel Jeu de Boules. Op ieder dorpsplein, camping of andere passende locatie
strijden de Fransen, vaak luidruchtig, gepassioneerd en met een wijntje binnen
handbereik, tegen elkaar met het gooien van metalen ballen. Wie de ballen het
dichtst bij de but (het kleine houten balletje) gooit is de 'overwinnaar' en vergaart

Ook in Stedum wordt fanatiek Jeu de Boules gespeeld. Sinds 1991 gebeurt dit in
verenigingsverband. Geen 'officiële' vereniging, met statuten en inschrijving
Kamer van Koophandel, en ook geen lidmaatschap van de  Nederlandse Jeu de

Drijvende kracht achter de Jeu de Boules vereniging Stedum is Dirk Jan
Bouwman. Hij is, en dit is vast en zeker uniek in Stedum, zowel voorzitter,
penningmeester als secretaris. De vereniging telt op dit moment 12 leden, waarbij
niet onvermeld mag blijven dat Ada Hovius het langste lid is.  

er geoefend op de woensdagmiddag (vanaf 13.30 uur) op de
nieuwe baan nabij Moarstee. In principe wordt er het gehele jaar op de
woensdagmiddag gespeeld. Het afgelopen winterseizoen werd er door de
fanatieke leden zelfs getraind op twee aangelegde banen in het voormalige
kassencomplex van de familie Beukema.  

Koos Beukema, Hommo Smit, Anneke Beukema, Ans Voorma, Dirk Jan 

Iedereen die wel eens in Frankrijk op vakantie is geweest, is wel bekend met het 
spel Jeu de Boules. Op ieder dorpsplein, camping of andere passende locatie 

een wijntje binnen 
handbereik, tegen elkaar met het gooien van metalen ballen. Wie de ballen het 
dichtst bij de but (het kleine houten balletje) gooit is de 'overwinnaar' en vergaart 

eld. Sinds 1991 gebeurt dit in 
verenigingsverband. Geen 'officiële' vereniging, met statuten en inschrijving 
Kamer van Koophandel, en ook geen lidmaatschap van de Nederlandse Jeu de 

Stedum is Dirk Jan 
Bouwman. Hij is, en dit is vast en zeker uniek in Stedum, zowel voorzitter, 
penningmeester als secretaris. De vereniging telt op dit moment 12 leden, waarbij 

er geoefend op de woensdagmiddag (vanaf 13.30 uur) op de 
nieuwe baan nabij Moarstee. In principe wordt er het gehele jaar op de 
woensdagmiddag gespeeld. Het afgelopen winterseizoen werd er door de 

het voormalige 
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Naast het oefenen op de woensdagen is het mogelijk om op de maandagavond 
en/of de dinsdagmiddag competitie te spelen. Stedum 1 neemt het dan op tegen 
verenigingen uit o.a. Woldendorp, Usquert, Ten Boer en Uithuizermeeden. Ook de 
derby tegen Ten Post wordt in competitieverband gespeeld. Er wordt wel een 
beetje 'jaloers' naar de vereniging uit Ten Post gekeken, want daar hebben ze 
ongeveer 50 leden! Dit aantal leden is zeker niet de ambitie van Dirk Jan 
Bouwman, maar meer leden (ca. 20) zou wel mooi zijn.   
 

Om de kosten hoef je het niet te laten, want de leden betalen slechts 40 euro per 
jaar. Hiervan wordt o.a. de huur van Moarstee van betaald en (deels) de koffie- en 
theekosten gefinancierd. Ook leert de ervaring dat Jeu de Boules goed is voor 
lichaam en geest. De oproep is dan ook om op een woensdagmiddag eens 
vrijblijvend je gezicht en talent te laten zien.  
 

Er is geen verplichting om iedere woensdag te verschijnen en deelnemen aan de 
competitie kan maar is zeker niet verplicht en speel je competitie dan zijn er 
genoeg reservespelers om eens voor je in te vallen als je verhindert bent. Genoeg 
redenen dus om Jeu de Boules te overwegen! Voor meer informatie over Jeu de 
Boules in Stedum kun je ook altijd even bellen met Dirk Jan (0596-551601).  
Zeker niet onvermeld mag blijven dat Stedum 1, met de spelers Dirk Jan 
Bouwman, Hommo en Sita Smit, Ada Hovius, Anneke en Koos Beukema en 
Gerard Kruidhof, dit jaar zeer verdienstelijk meestreed om de hoogste plaatsen in 
de competitie. Op de laatste speeldag werd door een 4-0 overwinning op Bedum 
zelfs de 2e plaats in de competitie zeker gesteld. Dus voor volgend jaar is de 
ambitie wel duidelijk. 
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Voor een leek lijken de spelregels van Jeu de Boules moeilijk, maar na een uitleg 
van Dirk Jan is het toch eenvoudiger dan gedacht. Het doel is om als team (twee 
personen) uiteindelijk als eerste 13 punten te scoren. Punten scoor je door de 
ballen (drie per persoon) zo dicht mogelijk bij de but te gooien. Net als bij vele 
sporten leidt het doen (gecombineerd met enig talent) tot betere prestaties. Zo 
eindigde een tweetal van de huidige leden tijdens hun eerste toernooi nog als 
laatste, en ontvingen ze als poedelprijs een beeldje van een hond, terwijl de 
betreffende leden nu met veel succes deelnemen aan de competitie. Oefening 
baart kunst, ook bij Jeu de Boules.  
 

Echtgenote Ineke Bouwman, die ook het computerwerk voor de vereniging doet, 
kan beamen dat haar man, die ze ontmoette tijdens de eerste Stemer feestweek 
in 1970 (met o.a. optreden van Albert West), bijna alles voor Jeu de Boules over 
heeft. Zo heeft hij nagenoeg eigenhandig het 'verkeerde' grind van de nieuwe 
baan verwijderd en het oude (betere en fijnere) grind van de baan aan het 
Klokkenpad naar de baan op het haventerrein gebracht. Ook worden de vakanties 
zo gepland dat Dirk Jan zo weinig mogelijk competitiewedstrijden mist. Wellicht 
heeft Dirk Jan toch Frans bloed of Franse voorouders? 
 

Dus zoek je nog een leuke sport, die geest en lijf fit houdt, waar het gezellig is en 
waar je vrijblijvend in verenigingsverband kunt sporten dan is Jeu de Boules zeker 
een aanrader! 
 
 
 
 
 
Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk 
Stedum 
 

Het Stichtingsbestuur is nog bezig met het ophalen van de 
donateurskaarten. Vele adressen zijn al bezocht, maar nog 
niet iedereen is thuis getroffen. We hopen dat we aan het eind 
van de maand november alle adressen hebben gesproken, 
maar mochten wij u niet thuis hebben getroffen en wilt u wel 
donateur worden van de Vrienden van de Bartholomeüskerk, dan kunt u de door u 
ontvangen donateurskaart invullen en in de brievenbus doen bij Ida Rijskamp, 
Lopsterweg 11. Wilt u graag eerst contact hebben met ons of hebt u het formulier 
niet meer, dan kunt u contact met haar opnemen via tel. 0596-551500 en een 
afspraak maken, dan komt er iemand langs. 
 

Ype Jan Nienhuis 
bestuur van de Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum  
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De Steemer Agenda 
 

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

23 Intocht Sinterklaas 
11 om 10.30 uur in de Haven

25 Passage met spreker Rein Pol
11 zie pagina 16

27 Stichting Historie Stedum
11 zie pagina 10

27 Verkoop banketstaven
11 zie pagina 15

29 Najaarsvergadering Dorpsbelangen
11 zie pagina 16

03 Vrouwenraad-Informatiepunt
12 Sinterklaasmiddag: graag een cadeautje t.w.v.

€ 5,- meenemen met liefst een gedicht
aanvang: 14.00 uur in het Hervormd Centrum

07 Kerstbomenverkoop
12 zie pagina 2

09 Kerstkransen maken
12 zie pagina 7

 
10 Vrouwenraad-Informatiepunt
12 Kerstbroodmaaltijd en samenzang

aanvang: 17.00 uur in het Hervormd Centrum

21 Kerstconcert Interkerkelijk koor Zevenmaal
12 zie pagina 3

24 Lichtjes op oorlogsgraven
12 zie pagina 2

 
24 Kerstavonddienst
12 zie pagina 3

 
31 Oliebollenactie
12 zie pagina 9

 
06    13         Feestweek 2020
06    06         zie pagina 15
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eek er voor binnen zijn. H

ij kom
t niet uit in juli. A

rtikelen in ‘platte tekst’ 
aanleveren, dus geen eigen opm

aak.  
 D

e S
tedum

er verschijnt de volgende keer op vrijdag 27 decem
ber.  

K
opij inleveren bij de redactie uiterlijk  w

oensdag 18 decem
ber. H

et liefst per e-m
ail en anders op usb-stick. 

D
e redactie behoudt zich het recht voor om

 artikelen te w
eigeren, te bew

erken of in te korten. 
 R

edactie: C
orry V

erduijn, destedum
er@

gm
ail.com
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dvertenties: K
arola Jansen, adv.destedum

er@
gm

ail.com
 


