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Contact met dorpsgenoten 
Rond onze laatste algemene ledenvergadering is de communicatie naast onze 
normale kanalen (De Stedumer, Stedum.com en facebook) ook via de e-mail 
gegaan. Nu blijkt dat wij van veel leden een e-mail adres in ons bestand hebben, 
maar we hebben ook van veel leden geen e-mail adres. Heeft u rond de 
ledenvergadering geen mail ontvangen, dan staat uw e-mail adres niet bij ons in 
het bestand. Indien ook zo af en toe een mail van ons wilt ontvangen, wilt u dit 
dan even doorgeven op dorpsbelangen@stedum.com 

Catharina Reker 
Secrearesse Dorpsbelangen Stedum 

Garagesale 
Zaterdag 26 juni 2021 van 13:00 tot 17:00 uur, Bedumerweg 12, Stedum. 

Wij: Raul, Petra, Erin en Brennan Kock houden een grote leegverkoop van ons 
huis omdat we vanaf 3 september een jaar naar Aruba gaan om daar mensen te 
gaan helpen die slachtoffer zijn van mensenhandel! Deze unieke kans is ook 
mogelijk omdat ons huis gesloopt wordt en opnieuw opgebouwd in het kader van 
project eigen initiatief. 

Wat verkopen wij: 
servies, meubels, 
kamerplanten, 
boeken, kleding, 
kinderspullen, etc. 

We willen vast wat 
geld inzamelen 
door middel van 
deze schuur / 
huisverkoop voor 
onze stichting: 
Huntu Ku Nos 
(samen met ons). 

Er is ook koffie, thee, ranja en lekkers !! 

Petra Kock 

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 Siebrand Dijkema (foto: Carola Kruidhof ).  
 De rubriek 400 woorden vindt u op pagina 9. 

BON BINI !!! ( welkom )  
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Speelweek Stedum 2021 
Na veel overleg en vergaderingen zijn wij van de Speelweek Commissie (Owen 
Keijser, Patty Berntsen, Marjan Schaap, Ineke van Dijken en Bianca van der 
Laan) helaas tot de conclusie gekomen dat we dit jaar geen speelweek gaan 
organiseren. 

Dit vinden wij allemaal ontzettend jammer, maar door de corona en alle 
maatregelen die wij als Speelweek Commissie in acht moeten nemen, is dit niet 
haalbaar en zijn wij verantwoordelijk voor eventuele besmettingen; dit vinden wij 
een te groot risico. 

Wij hopen op jullie begrip en wensen iedereen een heel fijne zomer. 

Speelweek Commissie Stedum 

Stedum over dertig jaar 
Op maandag 14 juni jl. organiseerde Dorsbelangen een bijeenkomst voor 
verschillende doelgroepen uit Stedum. Jongeren en ouderen die graag in Stedum 
willen blijven wonen, maar ook de energiecoöperatie en Zelfvoorzienend Stedum 
waren uitgenodigd. Het doel van deze avond was om te peilen hoe Stedum er 
over dertig jaar uit zou moeten zien.  

Op de agenda stonden de punten Hoofdstraat 24, de oude school aan de 
Bedumerweg en Nij Nittersum. Hoofdstraat 24 is op dit moment in handen van 
een aannemer die er graag een huis wil bouwen, zoals het een tijdje op Funda 
heeft gestaan. Er waren in het verleden problemen met de erfscheiding maar het 
is nu bekend hoe deze loopt. Aangezien het om een beschermd dorpsgezicht 
gaat kan hier niet zomaar alles gebouwd worden. 

Dorsbelangen heeft ideeën over de oude school aan de Bedumerweg. Het is een 
karakteristiek pand en het zou jammer zijn als dit verloren gaat. We willen gaan 
proberen om samen met een bouwondernemer hier drie appartementen in te 
gaan maken met een bedrijfsruimte, koffiecorner en een soort van Post-NL, DHL-
punt zodat de auto’s niet meer door het hele dorp hoeven te rijden.  

Ideeën die tijdens de vergadering genoemd werden, wat we nog meer met de 
oude school kunnen doen, waren:  

• Het dak gebruiken als collectief zonnedak
• Maak de appartementen iets kleiner en maak een grote ruimte waar men

kan socialiseren, zoals samen koffiedrinken of vrienden ontvangen als het
appartement te klein is.

• Kringloopwinkel, maar zonder geld

In de plannen van Wierden en Borgen zou Nij Nittersum gesloopt moeten worden, 
Nij Nittersum bestaat uit zestien woningen en er zullen tien nieuwe huizen voor 
teruggebouwd gaan worden. Dorpsbelangen gaat hier zeker niet mee akkoord.  
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Mede doordat in het verleden ook al eens dertig woningen zijn afgebroken en er 
zijn toen maar zes teruggebouwd. Een grote groep van de aanwezigen vond zelfs 
dat Nij Nittersum helemaal niet gesloopt mag worden. Volgens hen gaat het om 
een stuk erfgoed wat niet verloren mag gaan. Als Nij Nittersum behouden blijft 
dan kunnen we natuurlijk opnieuw speculeren wat we er in willen hebben, 
appartementen, maar ook hier kan misschien een bedrijfje in. 

Wat er ook uit de avond bleek is dat bouwen van een huis, vooral voor de 
jongeren, niet betaalbaar is, er wordt bedacht dat er misschien erfpacht ingevoerd 
kan worden. Dit zal dan moeten worden gevraagd aan de gemeente Eemsdelta of 
zij daar open voor staan. Om leefbaarheid in het dorp te behouden moeten de 
jongeren toch een huis kunnen krijgen in Stedum, zowel koop als huur huizen. 
Door een project te maken waar zowel koop als huurhuizen in komen hopen we 
dat er een hogere slagingskans is op nieuwe woningen in Stedum. 

Heeft u ideeën over hoe er in Stedum gebouwd kan worden, hoe Stedum er over 
dertig jaar uit moet zien en hoe wij de instanties kunnen overtuigen dat wij zeker 
niet minder huizen krijgen in Stedum als wat we nu hebben geef het door aan een 
bestuurslid van Dorpsbelangen. 

Catharina Reker 
Dorpsbelangen 

Nieuws van de Stichting Vrienden van de 
Bartholomeüskerk Stedum  
Graag brengen wij het volgende nieuws onder uw aandacht: 

Het bestuur van de Stichting  
Vrienden van de Bartholomeüs- 
kerk heeft besloten om vanaf  
het boekjaar 2021 de donateursbijdragen middels 
een automatische incasso te gaan innen. Dit besluit 
is mede genomen op veler verzoek van de 
donateurs. 

De donateurs van de Stichting hebben inmiddels 
een brief en een machtigings-formulier ontvangen 
met een verzoek voor de incasso. In het geval u 
donateur bent, zou het erg fijn zijn als dit formulier 
ingevuld klaar ligt wanneer één van onze 
bestuursleden deze komt ophalen. De formulieren 
zullen uiterlijk 2 juli bij alle donateurs worden 
opgehaald. Bij voorbaat onze hartelijke dank! 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Stichting, 

Ype Jan Nienhuis 
secretaris Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 
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(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 Bokko en Hanny Oosting, Vlaspad 1a. 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds half februari 2021.” 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
Bokko: “Ik ben geboren in Oosteinde en heb er ook mijn jeugd doorgebracht.” 
Hanny: “Ik ben geboren in Waalwijk en heb er ook mijn jeugd doorgebracht.” 

Wat doen jullie in het dagelijks leven? 
Hanny: “Ik ben kapster geweest en ben nu met pensioen.” 
Bokko: “Ik heb in de kunststofindustrie gewerkt en ben nu ook met pensioen.” 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden?  
Bokko: “Ik vind het leuk om oldtimers op te knappen.” 
Hanny: “Ik hou van breien en tekenen.” 

Wat staat er bovenaan jullie wensenlijst? 
Bokko en Hanny: “Dat we samen gezond mogen blijven.” 

Wat is het hoogtepunt uit jullie leven?  
“Ons 50-jarig huwelijk.” 

Wat waren jullie eerste indrukken van het dorp? 
“Gemoedelijk, rustig en vriendelijke buren.” 

Noem iets voor de ideeënbus van Stedum.  
“Wij wonen nog te kort in Stedum om antwoord te kunnen geven op deze vraag, 
maar we staan wel open voor nieuwe ideeën.”  

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige nieuwe bewoonster: 
“Zouden jullie het leuk vinden als er ’s zomers een marktje georganiseerd 
wordt?”  
“Dat zouden wij wel leuk vinden.” 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Wat zijn je/jullie favoriete tv-programma’s?”  

Afie Nienhuis 
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Stedumer Energie Coöperatie 
De Stedumer Energie Coöperatie 
(StEC) wil u graag informeren over 
een aantal ontwikkelingen waar we als 
bewoners van het dorp mee te maken 
hebben. 
U heeft mogelijk de informatie over het plan van de aanleg van een zonnepark 
gevolgd tijdens de vergadering van Dorpsbelangen. 
Maar wat heeft dat nu wel of niet te maken met  de doelen waar de StEC voor wil 
‘strijden’….ofwel zien we door de bomen het bos nog wel! 

De StEC heeft zich tot doel gesteld om duurzame energie dicht bij huis op te 
wekken en ter beschikking te stellen voor de huishoudens in ons dorp. Hiervoor 
zijn vanuit het rijk subsidiemogelijkheden waar de StEC zich mee bezig heeft 
gehouden. Concreet zijn we de afgelopen jaren op zoek geweest naar geschikte 
daken waar zonnepanelen op geplaatst konden worden en de opgewekte energie 
voor een gunstig tarief aan de bewoners van ons postcodegebied beschikbaar te 
stellen. 

Ondertussen hebben de provincie en de gemeente Eemsdelta het plan opgevat 
om grotere zonneparken verspreid over de provincie te laten ontwikkelen. 
Hiervoor heeft de StEC in samenwerking met de energiecoöperatie in Middelstum 
een plan ingediend. Dit plan is afgewezen door de gemeente. Een commerciële 
partij heeft de zgn. tender toegewezen gekregen voor ons gebied.  
Voor alle duidelijkheid: twee verschillende trajecten met verschillende doelen! 

De StEC heeft zich aangesloten bij het initiatief om samen met andere 
energiecoöperaties in de gemeente Eemsdelta een sterkere vuist te maken om 
het lokale eigendom en daarmee de lokale zeggenschap over de energietransitie 
te realiseren. 
In het klimaatakkoord (landelijk beleid) wordt er gestreefd naar 50% lokaal 
eigendom van de opwekking van duurzame energie!  Door kennis en energie te 
delen als "Eemsdelta Energiek" denken we dit streven ook te kunnen realiseren. 

U kunt zich aansluiten bij StEC door lid te worden en mee te praten over de 
ontwikkelingen die nodig zijn voor een leefbaar en duurzaam in de nabije 
toekomst voor uzelf en voor uw kinderen en mogelijk kleinkinderen. 
Hoe? Maak 10 euro over naar NL61 TRIO 0338 6634 79 t.n.v. Stedum Energie 
Coöperatie. 

We zullen z.s.m. een bijeenkomst beleggen om met elkaar van gedachten te 
wisselen over planvorming en de uitvoering daarvan. 

Fransje van Weerden 
StEC 
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 (foto: Carola Kruidhof)
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400 woorden 
Het leven moet het je gunnen 
Ik loop over knerpend grind langs de camper naar de voordeur van het fraaie huis 
met buitengewoon uitzicht, op de boerderij Niehof en de torens van Loppersum en 
Zeerijp. Torens die al eeuwenlang dorpen met elkaar verbinden. Siebrand 
Dijkema doet open. Zijn echtgenote Margreeth Boiten geeft ons de ruimte: zij 
komt pas thuis als ons gesprek ten einde loopt. Jan Pitts grote professionele 
portretfoto’s van de kleinkinderen, alsmede een familiefoto van zoon Erik en 
Natasja met Jorn(12) Mara (10) en Lotte(8), sieren kamerwanden. Siebrand 
brandt los: “Het leven is zoals het is. Je rolt van de ene bestuursfunctie in de 
andere. Ik doe alles met plezier, ik wil ergens doelgericht mee bezig zijn, zonder 
teveel op de voorgrond te treden. Ik denk in mogelijkheden, niet in beperkingen. Ik 
was een jaar of vijftien en bestuurslid van een jeugdclub van de kerk. Besturen is 
verantwoordelijkheid nemen, er is bij mij een overlap: een boerderij-bedrijf vergt 
ook een vorm van besturen. Veel voorbeelden had ik niet, wel voorbeelden van 
hoe het niet moest. Via het CBTB volgde ik een weeklang een zinvolle cursus 
besturen.”  

Siebrand  geeft onoverkomelijk een opsomming van zijn functies  - je begrijpt dan 
meteen zijn ridderorde - met soms verhelderende steekwoorden. “Op mijn  
tweeëndertigste ouderling van de gereformeerde kerk, toen ook voorzitter van de 
Oranjevereniging, acht jaar (1980-1988) actief lid van een schoolbestuur, 
bestuurslid CBTB (de Christelijke Boer en Tuinders Bond) Loppersum - Stedum, 
later ook provinciaal CBTB bestuurslid.” Lid van het CDA afdelingsbestuur zonder 
ambitie de raad in te willen, medeoprichter van de motorclub Stedum-
Westeremden e.o. Dertig jaar (tot 2017) bestuurslid van de Reindersstichting. 
Sinds 2015 voorzitter van de Moarstee, de uit vier verenigingen (scouting, ijsclub, 
tennisclub en schietvereniging) voortgekomen algemene dorpsvoorziening aan 
het Peertilsterpad. Ook is hij Sinterklaas en Sybrand, ook paardenman, is 
penningmeester van de pony- en paardenverzekering. “En ik ben al 
negenenveertig jaar voorzitter van de Schuttersvereniging Stedum, met veertig 
leden de grootste van Noordoost Groningen. Dat blijf je niet zomaar … Volgens 
sommigen is dit verreweg de sociaalste club van Stedum. Ja, we zorgen goed 
voor elkaar. In wel en wee. De leden kregen tijdens de lockdown meerdere 
attenties.  

Siebrand zet als voorzitter ook in op verbinding van mensen in het dorp. ”Niet 
alleen het woord voeren, meedoen. Leiding geven, maar er niet nadrukkelijk 
boven staan. Dat je uiteindelijk de baas bent, laat je zelden blijken. Ik ben 
dankbaar en blij dat ik zoveel kansen kreeg. Volgend jaar word ik tweeënzeventig, 
ik denk over afbouwen, over hoe verder. Genieten van mijn gezin, camper en 
fietsen. 
Het leven moet het je gunnen .!.” 

Math M. Willems 
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Op een van de eerste warme dagen 

roosteren ze vlees achter de huizen. 

‘s Nachts een concert in de Borggracht. 

Leven die kikkers ook ‘s nachts? 

Dan anderdaags vliegt er een bij 

over het aller, allerhoogste gras. 

Het is bijna juni en nu nog mei. 

Eldert Ameling 

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 augustus via een e-mail naar: 
destedumer@gmail.com.  
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De pollepel 22 - Singel 
Recept: Courgettetaart 
Benodigdheden: 
Deeg: 
200 g bloem 
200 g volkoren meel 
1 zakje gedroogde gist 
1 theelepel zout 
250 ml lauwwarm water 
5 eetlepels olijfolie 

Vulling: 
-2 courgettes
-3 eieren
-Feta in blokjes
-Zwarte olijven
-Geroockte Speckjes (bijv. van de Vegetarische Slager)
-Italiaanse kruiden, peper, (kruiden)zout
(voor bovenstaande: hoeveelheden naar eigen wens)
-Een paar kleine tomaatjes of reepjes paprika voor de versiering.
-Geraspte Parmezaanse kaas

Bereiding:  
Deeg kneden: 
Doe de ingrediënten in een kom (keukenmachine) en kneed tot er een soepel 
deeg ontstaat. Laat 15 min rijzen. Kneed door en laat nu 30 min rijzen. Haal het 
deeg uit de kom en rol dit dun uit met een deegroller. Vul de taartvorm met het 
uitgerolde deeg en prik er een aantal keer in met een vork.  Laat het deeg in de 
vorm 10 min rusten voordat je het vult. 

Oven voorverwarmen op 200 graden. 

Maak de courgettes schoon en snij in stukjes. Verwarm olijfolie in de wokpan en 
bak de courgette 2 min. Voeg een beetje (kruiden)zout en de geroockte speckjes 
toe en laat op een zacht vuurtje beetgaar worden in ongeveer 5 min. Voeg de 
overige kruiden toe en versgemalen peper toe. 
Klop de eieren los met een beetje melk, snij de feta in blokjes en de olijven in 
schijfjes.  
Taartvorm vullen: verdeel de feta over de bodem. Doe het courgettemengsel 
erover. Strooi daarover de gesneden olijven. Giet het eiermengsel erover. Versier 
met schijfjes tomaat of reepjes paprika. Bestrooi met de Parmezaanse kaas.  

Plaats de taart in het midden van de voorverwarmde oven en bak in ongeveer 40 
minuten op 200 graden gaar. 

Eet smakelijk! 
Ik geef de pollepel door aan Alma Wieringa. 

Els en Dirk van Impe-Bauweleers 



12 

De rijdende winkel in coronatijd 

Over de ziekte corona is al zoveel 
gesproken en geschreven. En het 
houdt ons nog steeds bezig. 
Ondanks deze pandemie bleef en 
blijft de rijdende winkel van 
Richard van der Maar op 
donderdagmiddag naar Stedum 
komen. 

Zo aan het begin van de corona 
uitbraak vroegen zijn klanten het 
zich af: Wat gaat er gebeuren? 
Gelukkig voor hen bleef Richard 
gewoon met zijn rijdende winkel 
naar zijn klanten komen. Wel 
waren er maatregelen genomen, 
zoals overal om ons heen. 

Helemaal voorin de wagen kwam 
een schot van doorzichtig 
plexiglas. Bij het afrekenen staat 
Richard van de Maar achter dat 
schot bij de kassa en de 
pinautomaat. De klant blijft voor 
het schot staan. Door een spleet 
wordt de pinautomaat naar de 
klant geschoven. Er wordt gepind, 
zoals ook in andere winkels gepind 
wordt, omdat dit de meest schone 
en daardoor veilige manier is. Na 

gebruik wordt de pinautomaat gedesinfecteerd. Richard desinfecteert ook zeer 
regelmatig zijn handen. Dat vindt hij een schoner systeem dan het gebruik van 
handschoenen. 

De klanten komen één voor één in de wagen. Door dit systeem van maar één 
klant per keer kun je zeggen dat dit een van de meest veilige winkels is. Staat er 
dus al iemand in de rijdende winkel dan blijf je buiten even wachten tot je aan de 
beurt bent. 
Ook is het verplicht om een mondkapje te dragen. 
Fijn dat het zo kan. Mooi dat het zo gaat! 
Wilt u meer informatie: Richard van der Maar 06-53692333. 

Eldert Ameling 

foto: Roelof van der Wal 
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Lovebingo 
Na een aantal keren de bingo te hebben moeten uitstellen, is het dan toch gelukt 
de Lovebingo te houden! Hoewel het de bedoeling was de bingo tijdens 
Valentijnsdag te houden, is gebleken dat Stedum ook op 19 juni vol liefde zit. 

De bingo begon al in de middag met de kinderbingo. Verdeeld over drie ronden 
werden daar verschillende leuke prijzen live uitgedeeld. Dat zelfs bingo spannend 
kon zijn, bleek al snel af te lezen aan de gespannen en gefocuste blikken van de 
kinderen. Uiteindelijk werd de kinderbingo rond 17:30 afgesloten en werden door 
de deelnemers sportieve wensen naar elkaar uitgesproken. 

’s Avonds was het de beurt aan de volwassenen. Bij aanvang om 20:00 uur 
stonden zo’n zeventig deelnemers paraat de prijzen in de wacht te slepen. Slechts 
een enkeling kon dat daadwerkelijk bewerkstelligen; de sfeer was daardoor echter 
niet minder goed. Na iedere van de in totaal vijf ronden werden de prijzen live 
thuisbezorgd. Daar werd de organisatie bij elke voordeur hartelijk verwelkomd en 
verrast door de creatieve verkleedpartijen. Omdat er na iedere ronde twee prijzen 
werden vergeven, zijn in totaal tien prijzen uitgereikt. 

Een 11e prijs was er voor de deelnemer(s) die het leukst waren verkleed in het 
thema love. Na uitvoerig onderling beraad van de organisatie is deze prijs, in de 
vorm van een taart, uitgereikt aan het ‘team’ van Carola, die samen met een 
drietal vriendinnen hun liefde eensgezind aan Stedum uitten. Dat was nog geen 
eenvoudige klus gezien het aantal verklede deelnemers, maar de organisatie was 
uiteindelijk unaniem in zijn beslissing. 

Na afloop werd duidelijk dat de bingo erg goed werd ontvangen. Vele positieve 
berichten stemden de organisatie vreugdevol. We hopen daarom ook dat het voor 
iedereen die heeft meegedaan een leuke avond is geweest. Wellicht dat in de 
toekomst nogmaals een bingo georganiseerd wordt… In ieder geval hopen we in 
dat geval weer op ieders aanwezigheid. 

Hartelijk dank voor jullie deelname en graag tot de volgende activiteit. 

Activiteitencommissie 

Mobiele collectanten gezocht voor de 
MS Collecteweek: 28 juni t/m 3 juli  
Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke MS 
Collecteweek van het Nationaal MS Fonds plaats. We 
zijn hard op zoek naar mensen die met hun mobiele 
telefoon voor ons willen collecteren. Mobiel collecteren doe je vanaf je bank, 
tuinstoel of ligbed! Help jij mee in de strijd tegen multiple sclerose (MS)? 

Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren 
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Nederlandse Veteranendag

 “Nederland bedankt de Veterane
het verleden” 

Zie http://veteranendag.nl/. Deze dag staat in het teken van Ode aan de
Veteranen en zal worden uitgezonden op NPO 1
op 26 juni op NPO2 van 12.35

Coby Nienhuis 
Oranjevereniging Stedum 

Veteranendag  zaterdag 26 juni 2021
De Veteranendag schaart zich in het
rijtje van dagen waarop uitgebreid
gevlagd mag worden zoals
nationale dodenherdenking en
Bevrijdingsdag. 

Als Oranjevereniging delen wij
initiatief en als blijk van
zullen wij dit op lokaal niveau uitdragen.
Bij het monument aan
hijsen wij de ‘Veteranenvlag
Nederlandse driekleur vanuit de toren.
Ook u mag als blijk van waardering voor
onze veteranen uw Nederlandse
hijsen deze dag. En wij vragen u dit ook
massaal te doen op 26 juni

ankt de Veteranen die ingezet zijn in dienst van de vrede,

Deze dag staat in het teken van Ode aan de
al worden uitgezonden op NPO 1 op 4 juli bij Max

12.35 - 14.00 uur vanuit de Schouwburg

15 

zaterdag 26 juni 2021  
De Veteranendag schaart zich in het 
rijtje van dagen waarop uitgebreid 
gevlagd mag worden zoals Koningsdag, 
nationale dodenherdenking en nationale 

ng delen wij dit 
an waardering 

zullen wij dit op lokaal niveau uitdragen. 
ment aan de Stationsweg 
Veteranenvlag’ en de 

Nederlandse driekleur vanuit de toren. 
Ook u mag als blijk van waardering voor 

Nederlandse vlag 
. En wij vragen u dit ook 

op 26 juni. 

van de vrede, nu en in 

Deze dag staat in het teken van Ode aan de 
Max om 18.10 uur en 

Schouwburg in Den Haag. 
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De Steemer Agenda 
Een aantal van onderstaande activiteiten kunt u terugvinden in deze Stedumer 

25
06

26
06

26
06

03
07

09
07

Concert Stockholm Jazz Connection

Garagesale Bedumerweg 12
zie pagina 2

aanvang 20.00 uur

Kaboutertraining 

Sportpark Stedum
van 10.30 tot 11.15 uur

Gereformeerde kerk, Bedumerweg

zie pagina 15
Nederlandse Veteranendag

De oud-papiercontainer staat 
bij BS De Klaver

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 vrijdag 27 augustus 2021. 
Kopij inleveren bij de redactie uiterlijk  woensdag 18 augustus. 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 


