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Lopsterweg loopt vertraging op 
Materiaal aanvoer is het grootste probleem van de vertraging op de Lopsterweg. 
Elzinga lag eerder voor op schema. Wel is er gevraagd door Dorpsbelangen, als 
de weg voorbereid is op het asfalt dat de weg weer tijdelijk wordt opengesteld. 
Zodat het dorp en zeker de bewoners aan de Lopsterweg weer makkelijker bij hun 
huizen kunnen. 

Hieronder het schema van het project: 

 HAK is vorige week begonnen.  Eerste stuk tot kruispunt Weemweg ca. week 
27 gereed. Daarna verder in het voetpad vanaf Weemweg richting Sien 
Jensemahörn. 

Leverantie gebakken stenen: 

 Week 35 290 m2 keiformaat (kf) 
 Week 47 overige m2 keiformaat 
 Week 35 alle dikformaat (df) 
 Week 36 alle waalformaat (wf) 

Leverantie betonproducten week 23. 

N.a.v. bovenstaande levertijden wordt in week 34 (1e week na de bouwvak) 
gestart met het stellen van de betonbanden aan de Lopsterweg (beginnen vanuit 
het dorp). Week 35 wordt gestart met de stroomlagen in keiformaat (goten langs 
het asfalt Lopsterweg). Asfalt wordt aangebracht in week 40, echter dit is wel 
afhankelijk van de voortgang van HAK. Zij moeten klaar zijn voordat de 
trottoirbanden, de goot en daarna het asfalt aangebracht kunnen worden. Twee 
kruispunten worden in week 48 bestraat. Eerder kan niet in verband met de 
leverantie. 

 Hoofdriool loopt op planning. Laatste stuk tot einde bebouwde kom is week 26 
gereed. Zodra HAK klaar is zal Elzinga de woningen overzetten op het nieuwe 
riool. Ook hiermee zijn we afhankelijk van de snelheid van HAK. 

 Lopsterweg gereed in week 45 m.u.v. het straatwerk in de kruispunten. 
 Erik de Boer is bezig met de planning voor de volgende fase Weemweg (vanaf 

Lopsterweg tot Klokkepad). Uitgangspunt is hiermee direct na de bouwvak door 
te gaan. Zodra dit riool is aangebracht is er een goede afvoer van het rioolwater 
naar het pompgemaal Klokkepad. 

Fokko Smit 
Voorzitter Dorpsbelangen 
 

 
Bij de voorkant 
 

  De foto op de omslag is dit keer niet een persoon, maar het gerestaureerde Koets- en 
  Lijkenhuisje. (foto: Corry Verduijn). 
  Een verslag van de opening en open huis vindt u op pagina 9.  
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Zaterdag 25 juni is het Veteranendag 
Namens de Gemeente Eemsdelta zal locoburgemeester Jan Menninga aanwezig 
zijn. Na zijn speech zal de locoburgemeester tezamen met onze oud-Indiëganger, 
de 94-jarige Jan Doornbosch, de veteranenvlag hijsen. 

Het zou fijn zijn indien men daarbij aanwezig kan zijn om op deze manier deze 
dag in ere te houden. Indien men ook iets wil vertellen dan graag na het hijsen 
van de vlag. Tijd: 9.30 uur - 10.00 uur op de hoek Kaakstraat/Hoofdstraat te 
Stedum. Verder sluiten wij de kleine ceremonie af met een toost op de veteranen. 

Coby Nienhuis    
secretaris Oranjevereniging 4&5 mei 
 

Rommelroute en Heel Stedum Bakt 
Op zaterdag 9 juli organiseert de activiteitencommissie 
weer een rommelroute. Net als vorig jaar hopen we dat 
het ook dit jaar weer een groot succes wordt! Wilt u 
hieraan deelnemen als verkoper? Dan kunt u zich 
opgeven via activiteitenstedum@gmail.com of met een 
briefje bij Bert-Jan Zijlema aan de Sien Jensemahörn 6. 

Wat nieuw is dit jaar, is dat we op dezelfde dag 
Heel Stedum Bakt organiseren; een lokale variant 
op het bekende tv-programma. Hiervoor kunt u 
zich eveneens via dezelfde wegen opgeven. 
Anders dan op televisie heeft Heel Stedum Bakt 
geen thema, waarmee het u vrij staat uw fantasie 
de vrije loop te laten en de meest creatieve 
baksels tentoon te stellen. 

Om het spektakel voor iedereen toegankelijk te maken, zijn er twee categorieën, 
te weten: t/m 12 jaar en vanaf 12 jaar. Uw taart wordt beoordeeld door een 
vakjury en door het publiek. De vakjury beoordeelt de smaak en het uiterlijk; het 
publiek beoordeelt enkel het uiterlijk. 

Bij uw deelname vragen wij een kleine vergoeding om tegemoet te komen in de 
gemaakte/te maken kosten. De hoogte van de vergoeding kunt u vrijwillig 
bepalen. Hiertoe zal ter plaatse een collectebus worden geplaatst. 

Het programma ziet er in het kort als volgt uit: 
Tussen 12:00 en 13:00 uur kunt u de taarten brengen bij het Hervormd Centrum. 
Tussen 13:00 en 15:00 uur kan het publiek de taarten visueel beoordelen. 
Om 15:00 uur zal de vakjury zich beraden over de baksels met aansluitend de 
prijsuitreiking. 

Voor verdere informatie houdt u vooral onze socials en www.stedum.com in de 
gaten. 

Activiteitencommissie 
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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 Endry Berends en Veerle Veenstra, Adriaan Clantstraat 8. 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds half maart 2022.” 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
Veerle: “Ik ben geboren in Usquert en heb er ook mijn jeugd doorgebracht.” 
Endry: “Ik ben geboren in Pieterburen en heb mijn jeugd doorgebracht in Adorp.” 

Wat doen jullie in het dagelijks leven? 
Endry: “Ik ben logistiek medewerker bij een technische groothandel.” 
Veerle: “Ik studeer Social Work richting GGZ-agoog en werk als begeleidster bij 
mensen met een verstandelijke beperking.” 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Endry: “Ik hou van klussen aan het huis en wakeboarden.” 
Veerle: “Ik hou van spelletjes spelen en koken.” 

Wat staat er bovenaan jullie wensenlijst? 
Endry: “Mijn motorrijbewijs halen.” 
Veerle: “Mijn diploma halen en een baan vinden.” 
Allebei: “Het huis verduurzamen en verder naar onze smaak verbouwen.” 

Wat is het hoogtepunt uit jullie leven? 
“Dat we elkaar hebben leren kennen en dit huis konden kopen.” 

Wat waren jullie eerste indrukken van het dorp? 
“Stedum is een gezellig, rustig en sociaal dorp en we zijn warm ontvangen door 
de buren.” 

Noem iets voor de ideeënbus van Stedum. 
“Een gezellig cafeetje.” 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Waar zou je het 
haventje nog meer voor kunnen benutten?” 
“Voor het evenement ‘Te land, ter zee en in de lucht’.” 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Wat was het laatste compliment dat je aan een ander gegeven hebt?” 

Afie Nienhuis 
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Open Ateliers in Stedum 
Wat een geweldig leuk 
weekend hebben we 
gehad!  Onze ateliers en 
etalages werden goed 
bezocht.  Bezoekers 
konden lekker rondneuzen 
in onze werkruimtes. Het 
kunstaanbod was zeer 
variabel.  Er waren zowel 
schilderijen als grafiek, 
foto’s, beelden, schetsen 
en tekeningen te 
bewonderen.   

Bij een atelier of werkplaats 
is het altijd weer verrassend 
wat je aantreft: de ruimte, 
de aanpak en werkwijze, 
het materiaalgebruik en 
natuurlijk de kunstwerken 
zelf. Sommige werken zijn 
nog ‘’in progress’’ en dus 
nog niet af, anderen zijn 
voltooid. Een werkplaats 
geeft meer prijs over de 
achtergrond en 
gedachtewereld van de 
kunstenaar,  is intiemer en 
heeft vaak een meer 

ongedwongen sfeer dan in een galerie. Zo was het ook bij ons in Stedum.  In die 
ongedwongenheid ontstonden de leukste gesprekken, die gingen over het 
tentoongestelde werk, maar ook over het managen van een boerderij tot het 
maken van een heerlijke taart.   

Vragen zoals: Hoe heb je dit gemaakt? Welke materialen gebruik je?  Hoe kom je 
op het idee om het zo te doen? Maak dan je borst maar nat als kunstenaar!  
Probeer daar maar eens een antwoord op te geven.  Gelukkig lukte dit toch vaak 
onder het genot van een kopje thee of glaasje ranja. De opmerking: “Wat leuk is 
dit”. Wat hoorden we dat vaak! 

Het was werkelijk een inspirerend gebeuren in een behaaglijke sfeer. Natuurlijk 
speelde het weer ook een grote rol.  Open ateliers met bezoekers die oprecht 
geïnteresseerd zijn, vragen stellen, en zelfs kunst kopen! Dit gaan we vaker doen!   

Tot in het najaar en de groeten van ons allemaal! 

Maria Hoeksema 

foto: Thom Binksma 
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Voorjaarsvergadering van Dorpsbelangen 
Op 20 mei jl. heeft Dorsbelangen haar voorjaarsvergadering georganiseerd. Deze 
keer hebben we dit in een hybride vorm gegoten, d.w.z. dat de leden aanwezig 
konden zijn bij de vergadering in het Trefpunt, maar ze konden de vergadering 
ook streamen via Stedum.com. 

Na de opening door onze voorzitter Fokko Smit, werd de agenda vastgesteld.  
Hier kwamen een tweetal wijzigingen naar voren. We hebben als extra punt dat 
we een nieuw bestuurslid kunnen voorstellen en dat het punt zonnepark verhuisd 
naar het punt van de “Deelslee” en “STeC”.  Bij de mededingen werd er gemeld 
dat er binnenkort een “Kleintje” Feestweek wordt georganiseerd en er was een 
kleine update over de versterkingsoperatie in het dorp.   

Het bestuur is uitgebreid met Bernard Ausema. De aanwezige leden gaan 
akkoord met zijn benoeming.  

Het volgende punt waar over gesproken was is het masterplan, “Het verhaal van 
Stedum”. Dit project is een aantal maanden geleden begonnen, een aantal 
dorpsgenoten heeft gebrainstormd over de toekomst van Stedum. De kinderen 
van de basisschool hebben tekeningen gemaakt met hetzelfde thema. In de 
vorige Stedumer heeft u een samenvatting van deze avonden en tekeningen 
kunnen zien in de vorm van een tekening. Daarnaast zijn er een aantal senioren 
geïnterviewd en hiervan is door studenten van de Hanzehogeschool een film 
gemaakt, deze film is tijdens de vergadering getoond. 

Na de pauze heeft onze penningmeester, Brenda Tillema, verslag gedaan van de 
financiën. Er werd decharge verleend door de kascommissie.  

De projecten die besproken zijn, zijn de grote renovatie van de Lopsterweg, 
Weemweg, doorsteek van de Lopsterweg naar de Singel en “oude” Vlaspad.  Er 
werd een update gegeven over de speeltuin en er werd gemeld dat er een nieuwe 
speeltuincommissie is. Daarnaast ging het over de verharding van het 
Reinderspad door het bos, de nieuwe skatebaan en het trapveldje bij de 
basisschool en de nieuwe bestemming voor de “oude” school aan de 
Bedumerweg. 

Dirk van Impe heeft een update gegeven over de “Deelslee” en “SteC” en Brenda 
Tillema heeft iets verteld een stand van zaken gegeven over het zonnepark. 

Aangezien er geen leden van de activiteitencommissie aanwezig konden zijn 
heeft Fokko hun deel verteld. De commissie is op zoek naar een extra lid. 
Vervolgens zijn de activiteiten die ze georganiseerd hebben verteld en wat ze in 
de pijpleiding hebben. 

Bij de rondvraag kwam er de vraag van Stichting “Op goud geluk” of men de 
Stedumer vlag uit wil hangen tijdens de feestweek. De vlaggen zijn aan te 
schaffen bij Dorpsbelangen.  
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De laatste tijd was de Hoofdstraat zo nu en dan afgesloten, aangezien er een huis 
versterkt is. Bent u nieuwsgierig geworden? De bewoners van Hoofdstraat 16 
vinden het geen probleem als u een kijkje wilt nemen. 

De laatste melding ging over de vissers in de haven, deze vissers plassen nl. in 
de bosjes. Aangezien dit niet erg hygiënisch is, was er de vraag of hier iets aan te 
doen is. Dorpsbelangen zal zit nader gaan onderzoeken. 

Catharina Reker 
Dorpsbelangen Stedum 

De melktap 
In de vorige Stedumer stonden twee 
mooie artikelen.  

Het éne is een beeldverhaal: ‘Het 
verhaal van Stedum’. Twee avonden 
zijn inwoners bij elkaar geweest en 
hebben elkaar verteld wat ze belangrijk 
vinden, om goed samen te kunnen 
leven in Stedum. Jong en oud(er), met 
heel verschillende beroepen, boerin en 
ondernemer, elk kwam aan het woord. 
Het was heel stimulerend.  

Het andere was: ‘Weer een winkel in 
Stedum?’. Een idee om een plek te 
creëren waar je dingen kunt ruilen: 
plantjes, groenten die je opeens te veel 
hebt. Sla en courgettes bijvoorbeeld.  
Het is fijn dat er in Stedum nog dingen 
te koop zijn. Het groentestalletje, twee 
kraampjes met jam en inmaak. En er is 
melk te koop. Bij de Heemen kun je 
biologische melk halen. Dat doe ik al 

een hele tijd. Eerst op afspraak maar sinds een paar jaar is er een melktap in het 
boerderijwinkeltje. Nu hoorde ik dat er de laatste tijd erg weinig gebruik van wordt 
gemaakt. Zelf melk tappen is milieuvriendelijk. Je gooit geen pakken weg. De fles 
kan opnieuw gebruikt worden. Na pasteuriseren is de melk minstens drie dagen 
houdbaar. Van de rauwe melk kun je lekkere yoghurt maken. Ik zou het erg 
jammer vinden als de melktap zou verdwijnen. In het beeldverhaal van Stedum 
staat ‘boer ondersteunt in de lokale zelfvoorziening.’ Laten we dat zo houden.  

En als u melk gaat tappen, loop dan eens door naar buiten en neem een kijkje op 
de dorpstuin. Daar groeit en bloeit het alweer volop. 

Mannie Hovenkamp 
Mede namens zelfvoorzienend Stedum 
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Officiële opening gerestaureerde Koets- en Lijkenhuisje 
Stedum 
Vrijdag 17 juni is het gerestaureerde Koets- en 
Lijkenhuisje op de begraafplaats in Stedum officieel 
heropend. De genodigden kregen bij binnenkomst 
koffie met gebak. Het gebak was voorzien van een foto 
van het gerestaureerde gebouwtje.  

Voorzitter Gerard Kruidhof van Stichting Historie 
Stedum gaf in zijn openingswoord een uiteenzetting 
over de geschiedenis van het Koets- en Lijkenhuisje 
en het tot stand komen van de restauratie. De vrijwilligers kregen voor al hun werk 
een fraai fotoboek aangeboden. 

 

De openingshandeling werd verricht door drie particuliere geldgevers door het 
openen van een deur van de personeelsingang, van het koetshuis en de deur van 
het lijkenhuisje. Alles is weer in de oorspronkelijke staat. De prachtige torenspits 
met windvaan staat na zestig jaar weer op zijn plek. Voor het Koets- en 
Lijkenhuisje stond een fraaie zwarte lijkkoets opgesteld.  
Alle aanwezigen waren vol lof over hoe mooi het pand is geworden.  

Zaterdagmorgen volgde er een open huis. Iedereen werd in de gelegenheid 
gesteld om onder het genot van een hapje en drankje het gehele project te 
bekijken. We mochten een groot aantal belangstellenden welkom heten. 

Stichting Historie Stedum kan met trots terugkijken op een paar mooie dagen. 

Jan Lalkens 
Secretaris Stichting Historie Stedum 
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De pollepel 33 
Recept: Couscoussalade (4 a 5 personen) 
 

Ingrediënten: 
- 400 gram couscous 
- 1 kippen- of groentebouillonblokje 
- 350 gram gerookte kipfilet 
- 250 gram cherrytomaatjes 
- 1/2 L blik perziken + sap 
- 50 gram rucola 
- 100 ml citroensap 
- ongeveer 1 eetlepel honing 
- 150 gram geroosterde pijnboompitjes 
- eventueel een rode puntpaprika 
 

Bereiding: 
- Bereid de couscous met het bouillonblokje volgens de instructie op de 
verpakking 
- Snijd de gerookte kipfilet en de perziken (en als je ‘t lekker vindt de puntpaprika) 
in kleine blokjes 
- Snijd de cherrytomaatjes doormidden, grotere exemplaren in vieren 
- Schep dit allemaal door de losgemaakte, nog warme, couscous 
- Scheur de rucola wat fijner en voeg toe 
- Maak een dressing van 150 ml sap van de perziken, 100 ml citroensap en een 
eetlepel honing 
- Meng ongeveer 175 ml erdoor, sluit de schaal af en laat dit buiten de koelkast 
afkoelen 
- Meng er voor het opdienen de geroosterde pijnboompitjes door en eventueel 
nog wat dressing 

Betsy Elema 

De pollepel geef ik door aan Ineke van Zanten. 
 
 

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 ook meerdere gezinsleden de pollepel krijgen).  
De volgende pollepel graag inleveren uiterlijk 17 augustus via een e-mail naar: 
destedumer@gmail.com.  
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STEDUM, SLOOP AAN DE BORGWEG 

‘s Avonds, op de plek van de afgebroken huizen, 
lopen katten te snuffelen in het puin. 
Misschien speuren ze naar muizen, 
of zijn ze goed in de war, zoeken ze hun huis 
dat langzaamaan verdwenen is in een wolk van gruis. 

Eldert Ameling

Tenues wassen VV Stedum 
De VV Stedum zoekt iemand (of twee of drie personen) 
die de tenues van de drie seniorenteams in principe elke 
week wil wassen. Zo’n 40 weken per seizoen. Een tenue 
bevat een stuk of vijftien shirtjes, broekjes en paar sokken. 
Dat wil zeggen: zaterdags na de wedstrijden krijgt u de 
was in een tas aangeleverd en dan zou het mooi zijn als 
het gewassen en opgevouwen de donderdag erop weer 
bij de club wordt aangeleverd. We betalen daarvoor 20,- 
euro per tenue! Wie wil elke week max 60,- euro verdienen? Uiteraard zijn we ook 
blij als u van één team het wassen van de tenues voor uw rekening wilt nemen. 
Vele handen… 

Opgave bij Dick Dijk, 06-13987406. 

Dick Dijk 
VV Stedum 
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Klimmen tegen MS op de Mont Ventoux  
Verslag van een supporter  

Om 6 uur gaat de wekker. Vandaag is de dag van klimmen tegen MS. Jasper 
Marije en Lars komen om 6.30 uur bij ons om de fietsen op te halen en te starten 
in Malaucene. Wij lopen om 6.40 uur richting de start. Die blijkt verder dan we 
gedacht hebben. Dat is dus flink stevig wandelen om er op tijd te zijn. We zijn er 
net om 6.58 uur. De wandelaars en fietsers staan er klaar voor. Er zijn meer dan 
700 deelnemers. Maar die starten niet allemaal in Malaucene. Lars, Jasper, 
Marije, Gerard, Arend en Henri wel.  

Het aftellen is begonnen en ze vertrekken. Een bijzonder gezicht. Al die 
deelnemers met hun klimmen tegen MS-kleding. Ieder met zijn eigen reden en/of 
doel voor deze dag. De eerste tranen zijn gevallen.  

Met Ingrid en twee andere supporters lopen wij terug naar ons appartement om 
een kopje koffie te doen. Al voor wij naar de top rijden met de auto.  

Onderweg naar de top is het goed turen om ‘onze’ rijders te vinden. Marije, Arend 
en Henri hebben we gemist onderweg. Maar Gerard, Lars en Jasper hebben we 
wel toegejuicht.  

Gelukkig kunnen we onze auto nog kwijt aan de top. En nu wachten tot ze over de 
finish komen.  

De temperatuur is goed. Bij vertrek was het zo’n 16 graden en aan de top is het 
nu een graad of 18 met het zonnetje erbij en weinig wind. Ideale temperatuur om 
te fietsen en ook om alle binnenkomers aan te moedigen.  

Als eerste komt Arend over de streep met een tijd van 2.06 uur. Heel snel en heel 
goed gedaan. Niet veel later volgen Henri en Gerard met heel snelle tijden over 
de finish. Maar de jeugd doet het ook heel goed. Jasper en Lars komen kort 
hierna samen over de finish. En maar een paar minuten later is Marije er ook al.  

De tranen van opluchting, emotie en spanning zijn aanwezig. Iedereen is blij en 
trots dat de eerste klim gelukt is. Hoe je ook traint thuis; deze bergen hebben wij 
niet in de buurt om op te oefenen. Ongelofelijk goed en snel gedaan. Marije heeft 
haar doel behaald. Al twijfelt ze; zal ik nog een keer of laat ik het hierbij. De rit was 
goed te doen. Maar de temperatuur loopt heel snel op. Bij de tweede klim is het al 
30 graden beneden. Dus Marije besluit; het is goed zo. Inmiddels zijn Gerdy en 
Annette lopend vertrokken om 9 uur vanaf Bedoïn.  

De jongens zijn allemaal met hun afdaling begonnen en zijn op weg naar de 
tweede klim.  

Lars is op de terugweg iets te enthousiast met begroeten van een bekende die net 
omhoog fietst en verliest daardoor de macht over zijn fiets en gaat met een flinke 
snelheid tegen een rots omhoog. Gelukkig is hij zelf slechts geschaafd en 
misschien zijn ego gekrenkt. Maar de fiets moet eerst naar de reparateur. Zijn 
binnen- en buitenband worden vervangen zodat hij verder kan met de afdaling. Bij 
de klim omhoog treft Lars Gerdy. Die ook al een mooi eind onderweg is te voet. 
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Lars gaat verder omhoog maar heeft bij de klim ongelofelijk pech dat zijn 
‘derailleur’ (onderdeel van fiets waar je niet zonder kunt) compleet afbreekt. Dit 
kan niet meer gemaakt worden. Hij wil de berg drie keer doen. Maar zonder fiets 
gaat dat niet. Dus met de fiets aan de hand eerst verder lopen.  Gloeiende, wat 
balen. Op den duur de fiets ingeleverd bij de organisatie en als een echte 
volhouder, dan maar hardlopend omhoog. Op mountainbike schoenen, niet te 
doen. Geen idioot die zoiets in zijn hoofd haalt. Maar dan ken je Lars nog niet. Hij 
gaat ervoor. Maar haalt hij dit? Zijn telefoon is leeg en we kunnen dus niet meer 
met hem contacten. Afwachten dan maar.  

Inmiddels boven arriveren Arend, Henri, Jasper en Gerard voor de tweede keer 
de top. Dit was afzien. De temperatuur is te hoog. De lucht te ijl. Zwaar 
vergeleken met de eerste klim.  

En met 4.06 uur op de klok arriveert Gerdy met Marcel en Gineke al lopend bij de 
finish. Wat een geweldige tijd en prestatie. Foto’s worden genomen en knuffels 
gedaan. Maar wat schetst onze verbazing? Is dat Lars die nu ook al rennend over 
de finish komt? Ja echt! Wat een klasse heeft deze man. Een karakter om u tegen 
te zeggen. Wel totaal kapot over de finish. Maar hij heeft het gewoon geflikt.  

Henri, Gerard en Arend gaan voor de derde klim. Arend twijfelt enorm, vanwege 
de temperatuur maar hij gaat beneden wel beslissen. Het wordt het niet voor hem. 
Maar echt klasse gedaan.  

Annette behaalt al lopende ook de finish in een mooie tijd. Om trots op te zijn. Na 
een hele winter met een knieblessure hebben zitten kwakkelen en zonder oefenen 
op karakter dit weten te halen. Petje af. Waar de geest sterker is dan het lichaam! 

Henri behaalt de derde keer. Maar Gerard laat ons tot 20 uur in spanning of hij het 
gehaald heeft. En ja hoor eindelijk het verlossende bericht. He did it!! 

Wat een dag.  
Wat een prestaties.  
Wat een emoties.  
Het aanmoedigen van alle deelnemers is 
fantastisch. Met geklap en gejuich ze over de 
laatste meters te krijgen. Ontroerend mooi.  
Chapeau voor de vele vrijwilligers  
Ard, Margriet en Lidy applaus voor jullie 
eindeloze inzet.  
Dit alles voor onderzoek voor de strijd tegen 
MS.  
 
€ 1.000.000 binnengehaald voor onderzoek  
Bedankt alle sponsoren en iedereen die zijn 
steentje op wat voor manier maar heeft 
ingezet. En grote bewondering voor alle lopers 
en fietsers die de top hebben beklommen.  

Brenda en Peter Tillema 
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Dit zijn de KANJERS van de 19e Steemer Omloop! 
Kinderen uit Stedum van o.a. 
Basisschool de Klaver hebben 14 mei 
gezamenlijk de sponsorloop gelopen. 
Ze hebben een kwartier lang de benen 
uit het lijf gerend om zoveel mogelijk 
rondjes af te kunnen laten stempelen en 
dat hebben ze heel goed gedaan! 
Kanjers! 

Door deze enorme prestatie is het mooie 
bedrag van € 566,50 bijeen gelopen!  

De IJsvereniging heeft dit bedrag 
verdubbeld en naar boven afgerond. Er 
is € 1.150,- overgemaakt op Giro 555  
t.b.v. Samen in actie voor Oekraïne.   

Iedereen heel hartelijk dank voor het 
meedoen aan deze actie! 

Mirjam Vast,  
IJsvereniging Stedum 
 

 
 
 

 
 

Proeflessen Survivaltraining 
Benieuwd naar wat er allemaal gebeurt op de survivalrunbaan in Stedum? Dan 
kun je komen kennismaken met de sport door drie gratis lessen te volgen. De hele 
maand september bieden wij proeflessen aan onder begeleiding van onze 
trainers. Je zult merken dat deze sport op elk niveau te beoefenen is.  

Wie:   Survivalvereniging Stedum 
Wat:   Proefles 
Waar:  verzamelen bij de survivalbaan achter Moarstee 
Wanneer:  29 augustus t/m 28 september 
Tijden:  maandag 19.30 - 21.00 uur, woensdag 19.30 - 21.00 uur,  

zaterdag 9.00 - 10.15 uur 
Sluit lekker aan bij de training op een van bovenstaande tijden en meld je aan via 
info@survivalverenigingstedum.nl of tel 06-29388067  
Wees welkom! 
Sportieve groet, 

Cor, Maurice, Johann, Hilde en Jeanine 
Bestuur Survivalvereniging Stedum 
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Oppasbaantje gezocht 
Ik ben Lu en ik ben 17 jaar oud. Ik woon in Stedum 
aan de Bedumerweg. Ik ben op zoek naar een 
oppasbaantje. Ik vind het heel leuk om met kinderen 
te werken. Ik heb een tijdje terug een weekje 
stagegelopen op de Klaver, dus waarschijnlijk kennen 
jullie kinderen mij al een beetje. Als jullie interesse 
hebben dan kunnen jullie mailen naar: 
Lukleuver@gmail.com 

Lu Kleuver 



16 
 

De Steemer Agenda 
 

Verschillende van onderstaande activiteiten vindt u terug in deze Stedumer. 
 
 
 
 

25 Veteranendag

06 zie pagina 3

03 Toertocht Motorclub Stedum-Westeremden E.O.

07 zie vorige Stedumer

09 Rommelroute en 'Heel Stedum bakt'

07 zie pagina 3

29 t/m 28 Proeflessen Survivaltraining

08 09 zie pagina 14
 

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 26 augustus 2022. 
Kopij inleveren bij de redactie uiterlijk woensdag 17 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  
 




