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Update: "Het verhaal van Stedum" 
In de vorige Stedumer werd "Het verhaal van 
Stedum" al aangekondigd. Hier een kleine 
update en plannen voor de komende tijd.  

Begin januari is een aantal ouderen in Stedum 
gevraagd om mee te doen met een interview 
over Stedum. We hadden een hele rij namen 
genoteerd en zijn op pad gegaan om mensen 
te vragen. Iedereen die we vroegen, wilde 
meedoen. Geweldig! Na een middag hadden 
we al zoveel namen, dat we zijn gestopt met nog meer mensen vragen. De 
mensen die hebben toegezegd om mee te doen, zullen binnenkort door studenten 
van de Hanzehogeschool worden benaderd om verdere afspraken te maken. 

De twee avonden voor inwoners van Stedum kunnen in januari niet doorgaan. We 
hopen op korte termijn met nieuwe data te komen. Zodra we die hebben zullen we 
de data doorgeven en mensen uitnodigen voor deze avonden.  

Als het goed is gaan de leerlingen van "De Klaver" aan de slag met tekeningen 
over de toekomst van Stedum. We zijn benieuwd! 

Brenda Tillema en Mathilde Feunekes 
Dorpsbelangen Stedum 

Nieuws van de Oranjevereniging 
De Oranjevereniging wenst eenieder een gelukkig en 
bovenal een gezond 2022 toe. Ook hopen wij natuurlijk dat 
Koningsdag dit jaar doorgaat. In De Stedumer van februari 
en maart zullen de verdere activiteiten meegedeeld 
worden.  

Begin maart gaan wij weer op pad met onze jaarlijkse tulpenverkoop. 

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Oranjevereniging op 1 mei 1947 werd 
opgericht. Vanwege een speciale activiteit zal dit worden gevierd op 5 mei 2022. 
Voor deze dag is er een programma opgezet dat wij zo spoedig mogelijk met 
iedereen zullen delen. 

Coby Nienhuis 
bestuur Oranjevereniging 

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 Willems op zoek gaat naar de passie  
 van dorpsgenoten. Deze keer Gina Tamminga (foto: Carola Kruidhof ).  
 De rubriek 400 woorden vindt u op pagina 10. 
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Meedoen krijgt een vervolg, doet u ook mee? 

 

Cadanz Welzijn is blij te kunnen melden dat er voor 2022 financiering is gekomen 
waardoor #Meedoen een vervolg krijgt. Het taal- en participatieproject #Meedoen 
heeft als doel om vroege integratie en participatie te stimuleren gedurende het 
lange verblijf op de COA-locaties.  

Op de nieuwe locatie van het AZC in Delfzijl is er nu elke maandagmiddag een 
Meedoenbalie geopend. Daar kunnen bewoners terecht met vragen over 
vrijwilligerswerk en of deelname aan activiteiten binnen of buiten het AZC. 

Er zijn vorig jaar al diverse bewoners succesvol bemiddeld naar vrijwilligers-
organisaties. Het is prachtig om te zien hoe AZC-bewoners opbloeien door het 
doen van vrijwilligerswerk buiten het centrum. Door de samenwerking met 
Nederlanders ontstaan er tijdens de activiteiten mooie contacten, leren de 
nieuwkomers hoe het hier werkt en oefenen ze in de praktijk met de Nederlandse 
taal.  

Komend jaar gaan het AZC Delfzijl en Cadanz Welzijn hier mee door en zullen 
nog meer organisaties benaderd worden. Daarnaast zullen er diverse taal- en 
ontmoetingsactiviteiten georganiseerd worden binnen en buiten het AZC.  

Wil jij meehelpen om nieuwkomers de Nederlandse taal en gewoonten te leren? 
Dat kan en neem contact met ons op! Binnen het project zijn er verschillende 
mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld bij taalcafés, als kletsmaatje, 
meehelpen fietslessen of bij het opzetten en meehelpen van activiteiten. Wil je als 
organisatie meedoen? Neem dan ook contact op met Cadanz Welzijn, zij brengen 
het aanbod naar de Meedoenbalie op het AZC. Voor meer informatie over dit 
project kunt u contact opnemen met Peronne Burggraaf via telefoonnummer 
0596-745024.  

  



4 
 

 

 (foto: Arend Koenes) 
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In de Kijker   
 

 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners uit het dorp 
voorgesteld. Deze keer Yahaina Daal en haar zoon Jaydion Matos (10), Adriaan 
Clantstraat 18. 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum?  
“Sinds maart 2021.” 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeu gd doorgebracht? 
Yahaina en Jaydion: “Wij zijn geboren op Aruba en hebben er ook onze jeugd 
doorgebracht.” 

Wat doe je in het dagelijks leven? 
Yahaina: “Ik doe een opleiding in de zorg en werk daarnaast in een verpleeghuis.” 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden?  
Yahaina: “Ik hou van koken en gezelschappen.” 
Jaydion: “Ik vind voetballen leuk.” 

Wat staat er bovenaan jullie wensenlijst?  
Yahaina: “Mijn opleiding succesvol afronden, gelukkig zijn en een reis door 
Europa maken.” 
Jaydion: “Ik wil graag profvoetballer worden.” 

Wat is het hoogtepunt uit jullie leven? 
“Dat we een woning hebben en deze leuk kunnen inrichten.” 

Wat waren jullie eerste indrukken van het dorp? 
Yahaina: “De stilte en de rust. En dat iedereen in zijn of haar waarde wordt 
gelaten.”  

Noem iets voor de ideeënbus van Stedum.  
Yahaina: “Ik zou het wel leuk vinden als er in Stedum een supermarktje komt.” 

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige bewone rs: “Aan welke 
vereniging in Stedum wil je actief deelnemen?” 
Yahaina: “Ik ben vrijwilligster bij de voetbalvereniging: ik rijd de voetballers naar 
een andere plaats en werk in de kantine.” 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoner(s) st ellen? 
“Hoe kun je een verschil maken in het dorp?” 

Afie Nienhuis 
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De pollepel 28 
Recept: Gevuld Turks brood 
 

Ingrediënten: 
- Turks brood 
- Plakken achterham/beenham 
- Plakken Kaas 
- Champignons 
- Ui 
- Tomaatjes 
- Kruidenroomkaas 
- Pesto 
 

Bereidingswijze: 
- Verwarm de oven voor op ongeveer 
200 graden.  
- Snijd het brood in z’n geheel 
doormidden, in twee grote helften. 
- Besmeer de ene helft met kruidenroomkaas en de andere helft met pesto. 
- Beleg de onderste helft met de plakken ham en kaas. 
- De ui pellen en fijn snipperen. 
- De champignons/tomaten in plakjes snijden. En leg dit er ook op. Eventueel nog 
verder op smaak te brengen met kruiden. 
- Leg de andere helft er weer bovenop en stop het geheel in de voorverwarmde 
oven. Ongeveer 15 minuten 
 

Lekker makkelijk en zo klaar en heerlijk bij een kop soep. Eet smakelijk! 
 

De volgende pollepel is voor Henk en Sietske Kuin. 
 

Erik & Wilma Huisman 
 
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.  
 

De volgende pollepel graag inleveren uiterlijk 16 februari via een e-mail naar: 
destedumer@gmail.com.  
 

Tulpen: ze zijn er weer! 
Ook dit jaar zijn de Lopster kleitulpen van Schilder uit 
Loppersum weer in Stedum te koop! € 3 per bos of 
twee voor € 5. U vindt ze naast mijn eierhok op de 
oprit van de Triezenbergstraat nr. 7. Verschillende 
kleuren. De verkoop gaat tot Pasen, mits het niet te 
warm wordt.  
Helena Kremer 
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de kapotte kruipbuis van het grote speeltoestel               de vernielde lamp aan de Stationsstraat 
 

 
    de vernielingen aan de tafeltennistafel 
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Vernielingen rond oud en nieuw 
Rondom de jaarwisseling zijn er meerdere vernielingen gepleegd in het dorp. Aan 
de Stationsweg bijvoorbeeld, hier is bij een bewoner een lamp kapot gemaakt van 
het hek. Daarnaast heeft ook de speeltuin aan het Klokkenpad, welke door vele 
vrijwilligers een aantal jaren geleden is gerealiseerd, het door vandalen op 
meerdere plaatsen moeten ontgelden.  

Het grote speeltoestel heeft schade opgelopen aan de kruipbuis waardoor deze 
niet meer gebruikt kan worden. De gemeente heeft de buis tijdelijk afgesloten met 
linten. De tafeltennistafel is dusdanig vernield dat deze niet meer kan worden 
hersteld. De gemeente heeft de tafel inmiddels verwijderd uit de speeltuin. Het is 
nog onduidelijk wie er voor de kosten van het herstel gaat opdraaien, maar een 
treurige zaak is het zeker.  

Heeft u iets gezien of ziet u iets wat niet door de beugel kan, spreek mensen 
daarop aan. Wilt u daarbij ondersteuning, laat dit dan weten aan een bestuurslid 
van Dorpsbelangen (Dorpsbelangen@stedum.com). Wij zullen dit uiteraard 
vertrouwelijk behandelen. Ook als u meer weet over de vernielingen rondom de 
jaarwisseling, meldt u dan.  

U kunt vernielingen aan openbare gebouwen of toestellen ook melden op de 
website van de gemeente (https://www.eemsdelta.nl/iets-melden) of bij de politie 
(0900-8844). 

Laat ons dorp een mooi en gezellig dorp zijn en blijven voor iedereen! 

Catharina Reker 
Dorpsbelangen Stedum 
 
Regels voor hondenbezitters 
Een schone en veilige leefomgeving is belangrijk voor al onze inwoners. Daarom 
zijn er voor hondenbezitters regels voor het aanlijnen en uitlaten van honden en 
het opruimen van hondenpoep. 

• Binnen de bebouwde kom moet de hond op de straat en op de stoep altijd 
zijn aangelijnd. Buiten de bebouwde kom mag de hond los lopen. 

• Honden mogen niet op openbare speelplaatsen, in zandbakken en op 
speelweiden komen. Ook niet als de hond is aangelijnd. 

• Het is in de hele gemeente verplicht om direct de poep van je hond op te 
ruimen. Dat geldt voor poep op de straat, in de goot, op de stoep en in het 
openbaar groen.  

• De hond moet altijd een halsband of ander identificatiemerk (bijvoorbeeld 
een vestje) dragen zodat de eigenaar de hond kan herkennen. 

Lees meer via Eemsdelta.nl/honden.  
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(foto: Carola Kruidhof) 



10 
 

400 woorden 
Het Snuusterhoukje, enige winkel   
Aan de Molenstraat 8 ga ik de enige winkel hier in Stedum binnen: het  
Snuusterhoukje, het snoepwinkeltje dat eerder deze maand ook in lockdown was. 
De snoepverkoop mag nu weer, gelukkig maar. Gina Tamminga (64), gehuwd met 
Talo (67), drie kinderen (Remco, Wim en Alida) en negen kleinkinderen, vertelt 
graag over haar winkeltje. “In 2010 begon ik met een lening van een kinderloze 
tante (“het gaat zo nodig later wel van je erfenis af”, lachte ze) met mijn winkeltje. 
Daarvoor had ik onder andere  bij de Albert Heijn gewerkt. Zo’n winkeltje was niet 
te zwaar werk en daarom voor mij wel te doen. Talo heeft de slaapkamer aan de 
straatkant vertimmerd tot winkel. Er kwam een toonbank, een kassa en stellingen. 
Ik schreef mijn snuisterijtje in bij de Kamer van Koophandel, kocht 
woonaccessoires, sieraden en ook wat snoep in. Ik maakte ook zelf kaarten om te 
verkopen.”  

In het begin liep de winkel heel goed. Later leverde het weinig meer op. Gina 
verkocht de voorraad. Doorstart met alleen snoep en soms ijsverkoop. 
“Er is veel keus, ik heb in grote glazen potten wel zestig soorten snoep. 
Basisschoolkinderen spenderen hun zakgeld graag in het snoepwinkeltje. Zij 
nemen echt de tijd wat lekkers uit te zoeken. Ze vertellen vaak ook veel en leren 
speels met geld omgaan. Ik koop in via groothandels maar als ik in de stad wat 
leuks zie, koop ik het ook in. Bubblicious Strawberry Splash kauwgom  is nu het 
populairst. Ik verkoop veel per stuk, vanaf vijf cent. Veel zure matten, grote en 
kleine lolly’s, snoep in kleine doosjes. Lippenstift kauwgom, rode snoepveters, ook 
spekjes (ruiten en spiralen). En drop natuurlijk. Salmiak zwart-wit poeder is 
helemaal uit.” Soms kopen kinderen wel voor drie of vier euro. Tieners komen in 
kleine groepjes hun snoep uitzoeken. Ze kopen vaak repen als een Mars, Kitkat of 
een grotere rol snoep. Soms met zoveel lawaai dat Gina moeilijk de tel bij kan 
houden 

“Nee, er wordt nooit iets gestolen. Maar,” lacht ze, “mijn jongste kleinzoon was 
eens hier. “Mag ik wat uit het winkeltje?” ”Natuurlijk.” ’s Middags wou hij blijkbaar 
meer. Ik zag iets en vroeg hem of hij wat had. Hij kleurde. Ik vroeg: “Moet ik papa 
even vragen?” Toen ging het handje open …. 

“Op het oogstfeest in oktober deed ik goede zaken. Echt wel. En als de 
vierdaagse weer komt, verkoop ik ouders van de wandelaars graag  (vooral als 
beloning voor de laatste dag) de snoepboeketjes. Ach, het brengt niet veel op, 
maar ik geniet van mijn winkeltje. Echt wel. Nog steeds. Het reclamebord staat 
weer regelmatig op de stoep.” 

Math M. Willems  
 

  



 

Vacature Vrijwilligers steunouder en/of samen oplop en
It takes a village to raise a child
geworden. Voor alle ouders is het fijn om het niet alleen te hoeven doen. Maar 
niet iedereen krijgt een helpende hand toeges
Heb jij tijd en ruimte om een gezin een hart onder de riem te steken? We zijn op 
zoek naar vrijwilligers voor de projecten Steunouder en Samen Oplopen.

Een steunouder  is een vrijwilliger die een of twee dagdelen per 
opvangt. De ouders hebben daardoor even tijd voor zichzelf
kinderen. Ouders, die behoefte hebben aan steun, kunnen niet altijd op hun eigen 
netwerk terugvallen. Daardoor kunnen ze in stressvolle situaties terecht komen. 
Dat kan een nadelige invloed hebben op de ontwikkeling van een kind en leiden 
tot het moeten inzetten van zwaardere zorg. Steunouder wil dit voorkomen door 
steunouders aan deze gezinnen te koppelen.

Vacature Vrijwilligers steunouder en/of samen oplop en
It takes a village to raise a child is niet voor niets een beroemde uitspraak 
geworden. Voor alle ouders is het fijn om het niet alleen te hoeven doen. Maar 
niet iedereen krijgt een helpende hand toegestoken als hij of zij die nodig heeft. 
Heb jij tijd en ruimte om een gezin een hart onder de riem te steken? We zijn op 
zoek naar vrijwilligers voor de projecten Steunouder en Samen Oplopen.

is een vrijwilliger die een of twee dagdelen per 
opvangt. De ouders hebben daardoor even tijd voor zichzelf of 
kinderen. Ouders, die behoefte hebben aan steun, kunnen niet altijd op hun eigen 
netwerk terugvallen. Daardoor kunnen ze in stressvolle situaties terecht komen. 

kan een nadelige invloed hebben op de ontwikkeling van een kind en leiden 
tot het moeten inzetten van zwaardere zorg. Steunouder wil dit voorkomen door 
steunouders aan deze gezinnen te koppelen. 

Voor Samen Oplopen
vrijwilligers die een band op w
bouwen met een ouder, de ouders 
en/of de kinderen in een gezin, die 
het (tijdelijk) moeilijk hebben. 
Vrijwilligers denken en doen mee 
met van alles wat kan spelen in de 
leefwereld van een gezin dat veel 
stress ervaart.  

Bijvoorbeeld een luisterend oo
bieden, coachen, naar buiten gaan, 
bellen met instanties, Nederland(s) 
leren begrijpen, samen problemen 
oplossen, meedenken en doen in 
opvoeding, voorlezen, samen 
koffiedrinken of eten, e.d. Een 
vrijwilliger bezoekt een gezin eens 
per week of om de week 
2 uur. Soms gaat het om jongeren 
tot 23 jaar. Vaak ook om (ex
)vluchtelingen.  

We zijn op zoek naar vrijwilligers die 
open staan voor anderen, ook als ze 
anders denken en andere 
gewoontes hebben. Je kunt daarbij 
goed je eigen grenzen bewaken. 
bent betrouwbaar, flexibel en 
communiceert makkelijk. En je hebt 
natuurlijk een groot hart voor ouders 
en kinderen. 
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Vacature Vrijwilligers steunouder en/of samen oplop en 
is niet voor niets een beroemde uitspraak 

geworden. Voor alle ouders is het fijn om het niet alleen te hoeven doen. Maar 
token als hij of zij die nodig heeft. 

Heb jij tijd en ruimte om een gezin een hart onder de riem te steken? We zijn op 
zoek naar vrijwilligers voor de projecten Steunouder en Samen Oplopen. 

is een vrijwilliger die een of twee dagdelen per week een kind 
 voor hun andere 

kinderen. Ouders, die behoefte hebben aan steun, kunnen niet altijd op hun eigen 
netwerk terugvallen. Daardoor kunnen ze in stressvolle situaties terecht komen. 

kan een nadelige invloed hebben op de ontwikkeling van een kind en leiden 
tot het moeten inzetten van zwaardere zorg. Steunouder wil dit voorkomen door 

Samen Oplopen  zoeken we 
vrijwilligers die een band op willen 
bouwen met een ouder, de ouders 
en/of de kinderen in een gezin, die 
het (tijdelijk) moeilijk hebben. 
Vrijwilligers denken en doen mee 
met van alles wat kan spelen in de 
leefwereld van een gezin dat veel 

Bijvoorbeeld een luisterend oor 
bieden, coachen, naar buiten gaan, 
bellen met instanties, Nederland(s) 
leren begrijpen, samen problemen 
oplossen, meedenken en doen in 
opvoeding, voorlezen, samen 
koffiedrinken of eten, e.d. Een 
vrijwilliger bezoekt een gezin eens 
per week of om de week zo'n 1,5 tot 
2 uur. Soms gaat het om jongeren 
tot 23 jaar. Vaak ook om (ex-

We zijn op zoek naar vrijwilligers die 
open staan voor anderen, ook als ze 
anders denken en andere 
gewoontes hebben. Je kunt daarbij 
goed je eigen grenzen bewaken. Je 
bent betrouwbaar, flexibel en 
communiceert makkelijk. En je hebt 
natuurlijk een groot hart voor ouders 
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Hoe lang je een steentje bijdraagt hangt af van de behoefte van het gezin en jouw 
mogelijkheden. Dus dat kan kort of lang zijn, maar meestal niet korter dan drie 
maanden.  

Voordat je begint is er een kennismakingsgesprek en krijg je een (online) training 
boordevol tips en ervaringen om je voordeel mee te doen.  De coördinator matcht 
vraag en aanbod zorgvuldig, zodat jullie goed bij elkaar passen. Natuurlijk is het 
wennen over en weer. Daarom starten we altijd met een wenperiode waarin 
iedereen elkaar leert kennen en het vertrouwen kan groeien. Gedurende het hele 
traject blijft de coördinator beschikbaar om op terug te vallen bij vragen of 
problemen. 

Word je steunouder of ga je samen oplopen met een gezin, dan heb je (en indien 
van toepassing je partner) een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Die 
kosten zijn voor onze rekening. 

Wil je weten of Steunouder of Samen Oplopen iets voor jou is? Kijk 
op www.steunouder.nl/eemsdelta of www.samen-oplopen.nl/Eemsdelta voor meer 
informatie. Heb je nog vragen of wil je je aanmelden als vrijwilliger neem dan 
contact op met de coördinator Judith Bos, 06-82068143 of mail naar 
j.bos@cadanzwelzijn.nl.

https://www.ronaldct.nl
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Statiegeldactie 
Op 18 december 
kwamen we bij u langs 
om statiegeld op te 
halen voor het goede 
doel Klimmen tegen 
MS. 

We hadden het onszelf 
niet voor kunnen stellen 
hoeveel lege flessen en 
of kratjes bier het zou 
opleveren. Maar de 
opbrengst was groots! In drie uur tijd hadden we alle straten in Stedum gehad. 
Toen begon de grootste klus, namelijk de inbreng… Bij verschillende 
supermarkten zijn we met onze flessen langsgegaan en hebben fles voor fles 
menig automaat op hol doen slaan. Dankzij uw donatie kan er weer onderzoek 
gedaan worden naar de ziekte MS (Multiple Sclerose). 

Met deze actie hebben we in totaal een geweldig bedrag van € 881 opgehaald. Dit 
bedrag zal samengevoegd worden met alle andere acties van Klimmen tegen MS.  

Op 6 juni zal het totaalbedrag bekend worden gemaakt, tijdens het evenement op 
de Mont Ventoux in Frankrijk. 

Nogmaals bedankt voor uw bijdrage! 

Marije, Lars, Arend en Jasper 
 
Verkoop Vlees 

In de december editie van de Stedumer heeft 
u kunnen lezen over de mogelijkheid om vlees 
van ons te bestellen. Helaas was het vermelde 
e-mailadres onduidelijk (het liggende streepje 
is onzichtbaar geworden door de hyperlink), 
waardoor niet iedereen de mogelijkheid heeft 
gehad om te reageren. Daarom geven we u 
opnieuw de mogelijkheid om uw bestelling op 
te geven. Deze ontvangen we graag vóór 7 

februari op het volgende alternatieve e-mailadres: hblikker@planet.nl  

Als u van ons intussen een ontvangstbevestiging heeft ontvangen, hoeft u niet 
weer te reageren. Maar als u een mailtje stuurde en niets van ons heeft gehoord, 
vragen we u uw bestelling nogmaals door te geven. De beschikbaarheid is 
afhankelijk van het gewicht van het dier. Daarom wordt het vlees verkocht op 
volgorde van binnenkomst van de bestellingen. 

Nicky Blikker 
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sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor 
IJsvereniging 

 

Tijdens de kerstdagen heeft het hard gevroren, daardoor kon de ijsbaan op de 
maandagochtend na de kerst open. Velen hadden even plezier. Helaas viel de 
dooi snel in en moesten we weer sluiten. De weerprofeten beloofden ons een 
strenge winter, maar daar lijkt het toch niet van te komen.  
Maar….de winter is nog niet voorbij dus we houden moed. 

Wilt u ook even nakijken of u het contributiegeld al hebt overgemaakt? Mocht u 
nog niet betaald hebben dan verzoeken wij u om € 8,- over te maken op IBAN 
NL25 RABO 0306 3132 86, t.n.v. IJsvereniging Stedum onder vermelding van uw 
naam én adres. 

Peter Verduijn  
Penningmeester IJsvereniging Stedum 
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Bootcamp Westeremden 
Fitter worden op een speelse manier in een gezellige groep? Sterker worden en 
meer uithoudingsvermogen krijgen? Dat je kleding deze zomer net even wat 
lekkerder zit? Je bent van harte welkom bij de bootcamp in Westeremden en 
Loppersum! 

Sinds 2019 kun je bootcamp lessen volgen in Westeremden en Loppersum. 
Gezamenlijk hard werken en veel plezier maken. Het is geschikt voor mannen en 
vrouwen van alle leeftijden. Je hoeft niet fit te zijn om mee te doen, het doel is fit 
wórden. Oefeningen kunnen altijd op jouw niveau en naar jouw wens aangepast 
worden. 

Waar en wanneer? 
Momenteel is het aanbod: 
● Maandag Westeremden 19:30 uur krachttraining o.l.v. Janneke  
● Maandag Loppersum 20:00 uur bootcamp o.l.v. Anita 
● Woensdag Westeremden 19:30 uur bootcamp o.l.v. Anita 
● Vrijdag Westeremden 18:45 uur bokstraining o.l.v. Yannick 
● Vrijdag Loppersum 20:15 uur bokstraining o.l.v. Yannick 

 

Check de website voor het actuele aanbod! 

Prijzen 
Een losse les volg je al voor maar €7,50. Het is mogelijk om een 10 rittenkaart te 
kopen of een abonnement af te sluiten vanaf € 29,50 per maand. 

Meedoen? 
De eerste les is altijd gratis! Meld je aan via email of whatsapp of kijk voor meer 
informatie op de website www.dijkematraining.com.  

Anita Dijkema 
06 - 46 19 25 98, www.dijkematraining.com 
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De Steemer Agenda 

Helaas is de agenda van de komende maand helemaal leeg…. 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt 
normaal gesproken elke vierde (soms vijfde) vrijdag van de maand. Kopij moet anderhalve 
week er voor binnen zijn. De Stedumer komt niet uit in juli.  
Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen opmaak.  
De Stedumer verschijnt de volgende keer op vrijdag25 februari 2022. 
Kopij inleveren bij de redactie uiterlijk  woensdag 16 februari. 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 en advertenties: Corry Verduijn, destedumer@gmail.com 

https://www.monteuraanhoes.nl



