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Terugblik Festival Stedum 
Wat was het leuk!!! Zaterdag 15 augustus liep het storm bij het festival voor 
jongeren van 8 tot 25 jaar, dat we samen met de Bazenfabriek organiseerden. 
Door de ruime opzet was er maximale ruimte voor iedereen, overal op het 
haventerrein en de ijsbaan was er wat te doen. De zomerse sfeer hielp natuurlijk 
ook mee, de dag eindigde in een frisse duik! ��. 

De jongeren, maar ook de andere bezoekers van jong tot oud konden meedoen 
aan een viswedstrijd ��, lasergamen, de survivalbaan, voetbal, tennis � , Jeu de 
Boules, Vr brillen van Vrroom Ultimate VR experiences gebruiken en technisch 
knutselen bij Makey Makey, van Dragan Glamočić . En we hadden DJ Jasper 
Zuidhof uit Middelstum, die de muziek verzorgde. 

Natuurlijk was er ook voor catering gezorgd. 

Het lasergamen was een groot succes, de hele middag werd er over het parcours 
(gebouwd door de GPS) heen en weer gerend met de guns onder de arm, na de 
strijd, met verhitte koppies, eerst maar een ijsje of wat drinken scoren.  

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 Sil Spits (foto: Carola Kruidhof ). De rubriek 400  
 woorden vindt u op pagina 10. 
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De viswedstrijd werd gewonnen door Sem, hij had in totaal 2,11 meter vis 
gevangen, een top prestatie, Quinten eindigde als 2e en voor Noah was er plek 3. 
Er zijn heel wat ballen geslagen op de tennisbaan door de jeugd, er waren echte 
talenten bij, geef je gerust op bij onze tennisvereniging, ze kunnen nog nieuwe 
leden gebruiken! Ook op de Jeu de boules baan werd menig bal gegooid, door 
jong en oud. Voor voetbal en survival was het te warm, er heeft zich een enkeling 
aan gewaagd, maar dat was van korte duur.  

De Virtual Reality brillen, zorgden voor groot vermaak. Je staat met beide benen 
op de grond en krijgt een bril op je neus, waar een film draait alsof je van 
achtbaan afgaat, probeer dan maar eens rechtop te blijven staan, hilariteit alom.  

 

Bij het knutselen, Makey Makey, kon er met behulp van stukken fruit of water een 
computerspelletje bediend worden. 

Het festival werd georganiseerd in samenwerking met de Bazenfabriek, zij hebben 
tot doelstelling om te inventariseren wat er leeft en wat de behoeften zijn onder 
jongeren op het platteland. Hiervoor was er een ideeëntafel �❓	 : wat was het 
druk! Bijna alle jongeren op het festival brachten een bezoekje voor een goed 
gesprek, over het leven als jongeren in Stedum. Dat leverde mooie ideeën op. Zo 
wilde iemand graag een kappersworkshop volgen, wat meiden zou graag leuke 
avonden voor jongeren willen (helpen) organiseren, iemand anders wilde graag 
kickboksen, weer een ander had ideeën voor een strandje in Stedum.  

De komende tijd zetten ze alles op een rijtje en kijken ze wat ze samen met de 
ideeën kunnen doen. Daarover horen jullie gauw meer. Volg www.bazenfabriek.nl 
en hun Instagramkanaal voor de updates. 
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We willen graag iedereen 
bedanken, die op wat 
voor manier dan ook 
heeft meegewerkt. Wat 
was het fijn om dit festival 
te organiseren in 
samenwerking met heel 
veel verenigingen in het 
dorp Stedum, waar een 
klein dorp groot in kan 
zijn!  

We konden dit 
organiseren in 
samenwerking met:  

Feestweek Stedum, Jeu de Boules vereniging, de Tennisvereniging, de speel-
week-organisatie, de Voetbalvereniging, de activiteitencommissie van 
Dorpsbelangen, de GPS-tocht-organisatie, Nationaal Programma Groningen, 
Gemeente Loppersum 

Fotografie door Mariska de Groot fotografie 

#jongerenworkshop #zomerprogramma #jongerenparticipatie#Stedum #gemeenteloppersum 

 

Open Monumentendag 12 september 2020 
Vanwege Corona zien wij geen mogelijkheden om bezoekers op gepaste afstand 
in ons S.H.S.-gebouw te ontvangen vanwege de beperkte ruimte in de zaal. 
Wel is er genoeg ruimte en gelegenheid om de opgeknapte begraafplaats, 
Stationsweg 31 in Stedum, te bezoeken en het “armenlap”. 
 

Daarnaast kunt u de vorderingen aanschouwen van de restauratie van het Koets- 
en Lijkenhuisje met de dan al waarschijnlijk teruggeplaatste torenspits. 

 

Zaterdag de 12e 
september is 
S.H.S. van 10.00 
uur tot 16.00 uur 
daar aanwezig 
voor eventuele 
informatie aan 
bezoekers met 
vragen en is er 
de mogelijkheid 
om koffie, thee of 
fris te nuttigen. 
 

 
Jan Lalkens 
Secretaris Stichting Historie Stedum 

(foto: www.historiestedum.nl) 
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Nieuws en activiteiten van de Stichting  
Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum   
 

Graag brengen wij het volgende nieuws en de volgende  
activiteit onder uw aandacht. 

De reparatiewerkzaamheden  
aan de Bartholomeüskerk zijn  
bijna afgerond. De bestaande steiger is 
momenteel aan de noordwestkant van de kerk 
geplaatst. Hier worden de dakpannen van 
nieuwe haken voorzien. Voor het aanbrengen 
van bladlood op de nok van de kerk is gebruik 
gemaakt van de beschikbare hoogwerker. Ook 
zijn met de hoogwerker de wijzers van de 
wijzerplaat aan de kant van de Hoofdstraat 
weer aangesloten op het uurwerk, zodat de 
wijzers vanaf deze kant weer bij de tijd zijn. 
 

De Mariaklok wordt momenteel weer om 8:00, 
12:00 en 18:00 uur met de hand geluid, omdat 
de elektronica van het luidmechanisme niet 
functioneert. Men is druk bezig om het 
probleem op te lossen. 
De beide torenklokken hebben op 22 juli korte 
tijd samen geluid, op verzoek van een 

delegatie uit de Duitse stad Trier, die geluidsopnamen van de klokken heeft 
gemaakt. 

Op 8 augustus kwam RTV Noord op bezoek in de Bartholomeüskerk om enkele 
opnamen te maken voor het programma ‘Op Struun’, dat ’s avonds op tv werd 
uitgezonden. Daarnaast waren leden van onze Stichting ’s middags ook enkele 
minuten te beluisteren via het radioprogramma van RTV Noord. 
In de tv-opnamen werd reclame gemaakt voor ‘Sterren op het Hoogeland’, een 
driedaagse fietstocht op het Groninger land, die in de zomermaanden iedere 
vrijdagmorgen start in de Bartholomeüskerk. In verband met het coronavirus leek 
het er aanvankelijk op dat er geen deelname zou zijn aan ‘Sterren op het 
Hoogeland’, maar sinds juni start iedere vrijdag een aantal personen met de 
fietsroute en zijn er tot in de maand september elke week boekingen. 

Op zaterdag 12 en zondag 13 september aanstaande vindt de Open 
Monumentendag plaats. Het thema van dit jaar is: ‘Leermonumenten’. De 
Bartholomeüskerk doet dit jaar weer mee met deze dag en is op zaterdag 12 
september van 10:00 tot 17:00 uur geopend. Gedurende de dag zal er in de kerk 
orgelspel verzorgd worden. Vanwege het coronavirus zijn in de Bartholomeüskerk 
maatregelen getroffen voor een veilig en verantwoord bezoek.  

Ype Jan Nienhuis 
Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk 

De wijzers van de zuidelijke 
wijzerplaat worden weer aangesloten 
op het uurwerk. 
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 (foto: Corry Verduijn-de Heer)  
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In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners uit het dorp 
voorgesteld. Deze keer Mathilde van Wijnen, Weemweg 27. 
 

Sinds wanneer woon je in Stedum? 
“Sinds december 2019.” 
Waar ben je geboren en/of heb je jeugd doorgebracht ? 
Mathilde: “Ik ben geboren in Groningen en heb mijn jeugd doorgebracht in 
Winsum, Onderdendam en later in Brabant.” 

Wat doe je in het dagelijks leven? 
Mathilde: “Ik ben musicus (celliste) en geef les en concerten. Verder ben ik 
beeldend kunstenares en maak grote tekeningen van twee bij drie meter. Het zijn 
abstracte werken van de natuur.  

Momenteel werk ik in de zorg in verband met het coronavirus.” 

Wat zijn je favoriete bezigheden? 
Mathilde: “Ik hou van wandelen in de bossen, koken en fotograferen.” 

Wat staat er bovenaan je wensenlijst?   
Mathilde: ”Mijn wens is in een gemeenschap te wonen om samen eten te koken 
en een auto te delen.” 

Wat zijn de hoogtepunten uit je leven? 
“Mijn hoogtepunten zijn: Ik ben in Canada geweest en heb gewandeld in de Rocky 
Mountains; een mooi huis en een nieuwe vriend.” 

Wat waren je eerste indrukken van het dorp? 
“Op de grens van Oud en Nieuw heb ik met een inwoonster van Stedum kennis 
gemaakt en dat was leuk.” 

Noem iets voor de ideeënbus van Stedum. 
“In Moarstee kennis te maken met andere nieuwe bewoners die bijvoorbeeld de 
afgelopen twee jaar in het dorp zijn komen wonen, en regelmatig een open inloop 
voor een borreluurtje.” 

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige bewone r: “Zou je het leuk 
vinden als ik een keer bij je koffie kom drinken en  nader kennis kom 
maken?”  
Mathilde: “Dat zou ik wel leuk vinden.”  
Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoner(s) st ellen? 
“Wat vinden jullie belangrijk in een dorp?” 

Afie Nienhuis 
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De pollepel 12 – Borgweg 
Recept: pasta pesto 
Ingrediënten: 
-500 gr pasta (Penne of Farfalle) 
-250 gr spekjes 
-Bakje champignons 
-200 gr zuivelspread 
-Potje pesto 
 

 
Bereiding:  
Kook de pasta en bak de spekjes gaar. 
Voeg de champignons toe en bak deze een poosje mee.  
Voeg de zuivelspread en pesto toe en warm alles op. 
Voeg de gekookte pasta toe en roer alles goed door elkaar. 
 

Lekker makkelijk en snel recept wat vaak gegeten wordt in huize Kort. 
Wij geven de pollepel door aan Ineke van Dijken en haar gezin. 
 

Arend, Ingrid, Iris en Tijn Kort 
 
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 16 september via een e-mail naar: 
destedumer@gmail.com.  
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  (foto: Carola Kruidhof)  
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400 woorden 
Van Tony Hawk naar Fortnite  
“Een game is een computerspel dat je speelt met toetsenbord, muis of controller. 
Ik game met een pc met een 1660 TI videokaart en een I7 8 700 K processor. 
Deze aanpassingen in mijn computer kostten zo’n driehonderd euro per stuk. 
Voor opslag heb ik een externe harde schijf van twee terra.“ 

Sil Spits is zeventien, woont aan de Hoofdstraat en begint aan een mbo studie 
ICT-beheer op het Alfacollege. Als kleuter speelde hij met zijn vader een 
skatespel, Tony Hawk pro skater 1. Met Wii, een voorloper van de huidige 
consoles. Ook speelden ze wel Wii tennis- of boksspelletjes.” Op mijn zevende 
begon ik zelf te gamen op de Nintendo XL, met name Pokémon. Ik speelde 
achtereenvolgens op de Xbox 360, de Xbox One en de PlayStation 4. Op de 
PlayStation ontdekte Sil Fortnite, hij speelt het sinds april 2019 op zijn aangepaste 
computer. Fortnite staat in de top drie van de meest gespeelde online games. Er 
zijn tachtig miljoen spelers over de hele wereld. “Ik game niet alleen, ik heb vaak, 
bellend via Discord, ook gezellige en leerzame online gesprekken.“ 
Sil legt uit hoe Fortnite werkt: “Je komt met honderd mensen op een groot eiland 
met steden aan. Je vliegt boven het eiland en dan spring je uit de vliegmachine 
naar zo’n stad. Je moet in die stad figuren killen, het doel is als enige over te 
blijven. Je kunt deze game solo of in teams spelen. Soms speel ik een Battle 
Royal met meer dan honderd spelers in één spel. Ik speel competitief en kan ik er 
zelfs geld mee verdienen.” 
Sil speelt ter afwisseling graag een actiegame, CS GO. Terroristen tegen 
contraterroristen. De eerste groep plant bommen en de tweede groep moet ze 
ontmantelen.  
De site game.groningen.nl is volgens Sil een voorbeeld hoe je games heel creatief 
in zet.  

Het aantal uren dat hij per dag speelt, is sterk wisselend. “Als mijn vrienden weg 
zijn, loopt het gamen soms wel op tot elf uur per dag. Nu helaas echt even 
minder. Ik kan mijn duim te slecht bewegen om snel te gamen. Ik brak mijn arm, 
vandaar. Deze zit na die fikse val op het skateboard in een skate zwembad in het 
gips. Ach, er zijn ergere dingen in het leven … Op vakantie speel ik niet, soms 
speel ik met Martien en Roos thuis ook wel een bordspel en als ik met vrienden 
ben, laat ik het meestal gemakkelijk los. Dan zijn we er absoluut niet mee bezig.!.”    

Math M. Willems 

 

Oplossing Logi Kwis De Stedumer juni 2020 
 

Opa Sport Opa Getrouwd met Oma Instrument Oma 
Geert/Gerrit Wielrennen Klaartje Piano 
Karel/Klaas Ballet Guusje Gitaar 
Pieter Handbal Petra Viool 

 



11 
 

Concert in de Bartholomeüskerk 
 

De Culturele Raad Middelstum organiseert een 
Wereldmuziek concert ‘Melodias del Silencio’ 
uitgevoerd door het Charivari Trio 
 

Het Charivari Trio neemt de volksmuziek van 
Latijns Amerika en Oost Europa als 
uitgangspunt voor een muzikale reis vol omwegen, om tenslotte thuis te komen 
met de mooiste verhalen. Liedjes uit Turkije tot Venezuela worden tot leven 

gebracht met drie stemmen, 
drie instrumenten, subtiel 
samenspel en avontuurlijke 
improvisaties. In Melodias del 
Silencio worden een dwalend 
meisje in Bulgarije, nachtelijke 
avonturen in Venezuela, een 
gebroken familievader in 
Turkije, en een verdronken 
vlinder in Spanje 
samengebonden door 
Roemeense zigeunermuziek, 
folklore van het Argentijnse 
platteland, en swingende 
Cubaanse ritmes. 
 

Het Charivari Trio bestaat uit: 

Anneke Frankenberg,  
viool & zang;  
Bart Lelivelt,  
accordeon & zang;  
Gerard Schoren,  
zang & contrabas. 

 

Plaats:  Bartholomeüskerk - Stedum  
Aanvang:  20.15 uur (zonder pauze) 
Datum:  zaterdag 19 september 
Entree:  € 18,00 
 

In verband met Corona zijn er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en is 
reserveren noodzakelijk.  
Reserveren: info@cultureleraad-middelstum.nl of 06-30433200. 
 

Voor meer info: www.cultureleraad-middelstum.nl en www.charivari.nl 
 

NB: 19 september 13.00 -17.00 u organiseert Het Wad n Wereldorkest samen 
met Charivari Trio een workshop in sporthal Eelwerd te Appingedam.  
Opgave/ info: info@wadnwereldorkest.nl 
 

Het Charivari Trio, met v.l.n.r. Bart Lelivelt, Anneke 
Frankenberg en Gerard Schoren. 
(bron: http://cultureleraad-middelstum.nl/) 



12 
 

Versterking Hoofdstraat 4 
Bij deze willen we het dorp informeren over de versterking van ons huis. Wij 
hebben ons in 2015 aangemeld voor het programma Heft in Eigen Hand. Dit was 
een programma voor mensen met verbouwplannen in het aardbevingsgebied. 

De versterkingsplannen zijn inmiddels bekend en houden in dat ons huis helemaal 
wordt afgebroken en op dezelfde plek weer wordt opgebouwd. Het ontwerp van 
de buitenzijde van het nieuwe huis is hetzelfde, behalve op de volgende punten. 
Het huis wordt van rode baksteen in plaats van wit geverfd. En met twee ramen 
op de plek waar nu het etalageraam zit. En twee ramen in de muur waar nu de 
winkeldeur zit. Verder komen er twee kleine dakkapellen op in plaats van een 
grote. Zie ook de tekening. 
 

De startdatum van de 
werkzaamheden is nog niet 
bekend. Dit zal 
waarschijnlijk ergens in het 
najaar zijn. De aannemer 
verwacht ca. zeven 
maanden nodig te hebben 
voor de werkzaamheden. 
Wij gaan tijdelijk in het 
oude schooltje aan de 
Bedumerweg wonen, aan 
de achterkant waar de 
peuters en kleuters zaten. 
 

Heb je vragen of wil je 
meer weten? Laat het ons weten. 

Owen en Lorette 
 

Nieuws van de Schuttersvereniging 
Op donderdag 10 september is er een open 
oefenavond van de schuttersvereniging in zaal 
Moarstee aan de D. Triezenbergstraat bij de haven. 
Een ieder die de schietsport een warm hart toedraagt 
kan deze avond proberen te schieten met geweer of 
pistool. De vereniging is in het bezit van zes 
elektronische schietbanen, maar wegens de 
Coronacrisis zullen we op drie banen gaan schieten. 
Natuurlijk zullen we de richtlijnen van de RIVM hierbij 
handhaven.   

Van harte welkom op onze open avond. Aanvang 20.15 uur.   

Coby Nienhuis 
Schuttersvereniging Stedum 
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Avonturen van de schoolmuis  
 

Daar ben ik weer! Wat is het fijn om weer 
drukte om me heen te hebben. Overal zijn 
weer kinderen, overal weer hysterische 
juffen, heerlijk! Ik heb alle tijd gehad om 
plannetjes te bedenken en kan eindelijk iets 
tot uitvoer brengen.   

Mijn eerste doel is het alarm. In de vorige 
school heb ik de nodige kapriolen uitgehaald 

om het alarm te activeren, succes verzekerd. Zoiets moet hier ook kunnen. Op 
een avond tijdens mijn rondje door de school vind ik al gauw het alarmsysteem. 
Hmm, niet dat wat ik gewend ben. Dit is een stuk geavanceerder. Niet zomaar 
opgeven Tinus, even je muizenbrein laten werken en het moet lukken. De eerste 
poging op een zaterdagavond, extra leuk als iemand in het weekend deze kant op 
moet, is helaas mislukt. Ik dacht dat ik de hele boel had geactiveerd, maar niet 
dus. Het bleef gewoon stil in het gebouw. Beetje jammer. Niets gaat hier ook 
vanzelf, behalve de verlichting dan. 
Poging twee. Ik kan vrij simpel vanaf mijn schuilplaats in de meterkast komen, 
misschien kan ik daar rommelen met bedrading, knabbel hier, knabbel daar en 
hopla alarm aan, herrie in de keet. Niet dus, die meterkast lijkt wel een vesting. 
Alles is weggewerkt achter stalen deuren, er is geen doorkomen aan.                                                          
Poging drie. Schuin onder mij is nog een soort hangende meterkast. Normaal zit 
die dicht, maar nu heeft iemand hem open laten staan. Heel goed meneer met het 
blauwe shirt die de hele dag die radio aan had staan met waardeloze muziek, om 
gek van te worden. Maar dat even terzijde, meneer heeft de kast niet afgesloten 
dus ik grijp mijn kans. Hier kan ik iets mee, minder weggewerkt, makkelijker te 
bewerken draden. Sterker nog, alleen een simpel stekkertje loshalen en bingo! 

Let op dames en heren daar gaan we dan. Om 14.30 uur op een doordeweekse 
dag, personeel zit aan de thee, trek ik Tinus het rode draadje los. Bam!!! Een 
gierend geluid klinkt als een malle door het hele gebouw. Dames en heer kijken 
verschrikt op en stoppen de vingers in de oren. Briljant!!! Niemand snapt er iets 
van, verwarring alom. “Waar komt die herrie vandaan!”, gilt een juf. “ Hoe zet je 
dat uit!”, giert een andere juf. Ik kom niet meer bij. Gierend van het lachen kruip ik 
in mijn schuilplaats. Missie geslaagd. Drie pogingen verder, maar dan heb je ook 
wat. Helaas was er wel iemand zo slim om het systeem uit te zetten met een 
simpele druk op een knop. Dat geeft niet, ik heb mijn lol gehad.      

Een paar dagen later, weer bekomen van mijn geslaagd geslaagde actie, zit ik te 
broeden op iets nieuws. Dit keer geen alarm, dat komt later nog wel weer eens, 
maar iets totaal anders. Op een namiddag, iedereen is al naar huis, sjok ik een 
beetje rond op zoek naar iets lekkers. Uit mijn ooghoek zie ik iets glinsteren op de 
grond. Nieuwsgierig loop ik erop af. Wat is dat voor een ding? Het is rond, er 
staan letters op, lijkt wel metaal of - nog mooier - zilver. Na een snelle check op 
Google begrijp ik dat het gaat om een achterkant van een horloge. Wie mist er 
nou zoiets? Dat merk je toch?  
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Ik kan me niet bedwingen en neem het toch maar mee naar mijn schuilplaats. Als 
ik het laat liggen, veegt die mevrouw met die kar de boel op en is het verdwenen. 
Dat is zonde. Ik heb een speciale bak waarin ik metaal bewaar. Kan ik een aardig 
zakcentje mee bijverdienen. Maar niet verder vertellen hoor, de muizenbelasting 
is al hoog genoeg.         

Naast mijn dagelijkse beslommeringen heb ik nu gelukkig genoeg plannen 
gesmeed om me mee te kunnen vermaken. Tot slot wil ik toch nog iets bijzonders 
met jullie delen. Achterin het gebouw zaten ineens allemaal muizen! Eerst dacht 
ik, huh hoe kan dat nou, hebben mijn soortgenoten ineens deze plek ontdekt? 
Moet ik dit alles gaan delen met anderen? Ik kreeg het er Spaans benauwd van. 
Dat was niet de bedoeling, gezelschap is prima, maar niet zoveel tegelijk. Uit 
nadere inspectie bleek het gelukkig om kinderen te gaan. Kennelijk vonden ze het 
leuk om muizen na te doen. Het toppunt waren wel die twee juffen, met 
zogenaamde muizenoren op hun hoofd huppelen ze tussen de kinderen door. 
Moet ook niet gekker worden. Wel verwarrend hoor, die mensensoort. Eerst doen 
ze vreselijk hun best om mij te pakken te krijgen en nu doen ze me na. Enigszins 
verward trek ik me terug en val heerlijk senang in slaap dromend van nieuwe 
avonturen. Welterusten allemaal.   

Tinus Trippel 

 

MS collecteweek (16-21 november 2020): 
collectanten gezocht in Stedum! 
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-
aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We 
zijn hard op zoek naar collectanten in de gemeente Stedum. Help jij ons in de 
strijd tegen multiple sclerose (MS)? 

MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Het is een ziekte van 
het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de 
laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van 
en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvals-
verschijnselen optreden. In Nederland hebben 17.000 mensen MS en elk jaar 
komen hier zo’n 1.000 mensen bij. De eerste symptomen treden meestal op 
tussen het 20e en 40e levensjaar.  

Word collectant 
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote impact, ook op het Nationaal MS Fonds. 
Door de maatregelen hebben we onze fondsenwervende evenementen moeten 
uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS staat helaas niet 
stil. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet doorgaan.  

Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS. Collecteren is niet 
moeilijk en kost maar twee uur van je tijd. En het is nog leuk ook. 

Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren  
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Naschoolse activiteiten in de gymzaal
 

 

Het Huis voor de Sport Groningen organiseert weer naschoolse activiteiten in de 
gymzaal in Stedum. Als deze Stedumer uitkomt zijn er al twee activiteiten 
geweest. 
Hieronder de activiteiten die nog volgen:
 

Dinsdag 8 september   
Dinsdag 15 september   
Dinsdag 22 september   
Dinsdag 29 september  
 

Waar:  Gymzaal Stedum
Tijd:   14.30-15.30 uur 
Groep: 3 t/m 8  
Deelname is gratis! 
 

Sportcoach Aaldries Bijsma:
Bekijk de Facebookpagina voor de flyer
www.facebook.com/loppersuminbeweging
Twitter: Loppersum Beweegt

Naschoolse activiteiten in de gymzaal                      

Groningen organiseert weer naschoolse activiteiten in de 
gymzaal in Stedum. Als deze Stedumer uitkomt zijn er al twee activiteiten 

Hieronder de activiteiten die nog volgen: 

– Slagbal 
– Winkel van Sinkel 
– Voetbal 
– Super Mario  

Gymzaal Stedum 
 

Sportcoach Aaldries Bijsma: a.bijsma@hvdsg.nl  
Bekijk de Facebookpagina voor de flyer en informatie: 
www.facebook.com/loppersuminbeweging                               

Beweegt                                                                                                                                                                 

                                                    

Groningen organiseert weer naschoolse activiteiten in de 
gymzaal in Stedum. Als deze Stedumer uitkomt zijn er al twee activiteiten 
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De Steemer Agenda 
 

(Onderstaande activiteiten zijn ook terug te vinden in deze Stedumer)  
 

08 Naschoolse activiteiten in de gymzaal

09 ook op 15, 22 en 19 september
zie pagina 16

10 Open oefenavond Schuttersvereniging

09 aanvang: 20.15 uur in Moarstee

12 Open Monumentendag

09 zie pagina's 4 en 5

19 Concert in de Bartholomeüskerk

09 zie pagina 11
 

 

 

DE APPELTJES VAN HET KLOKKENPAD 
 

In oranje en rood, als een tapijt, 

liggen de appeltjes verspreid 

over het gras en over het pad. 
 

Men trapt ze weg of rijdt ze plat. 

Maar alles wat daar ligt en valt 

dat is een groot verrukkelijk maal. 
 

Daar gaan de eendjes mee aan de haal. 

Elk jaar weer een schranspartij. 

Appeltjes waar zij blij mee zijn. 
 

Eldert Ameling 
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt 
normaal gesproken elke laatste vrijdag van de maand. Kopij moet anderhalve week er voor 
binnen zijn. Hij komt niet uit in juli.  
Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen opmaak.  
 

De Stedumer verschijnt de volgende keer op vrijdag 25 september.  
Kopij inleveren bij de redactie uiterlijk  woensdag 16 september. Het liefst per e-mail en 
anders op usb-stick. 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten. 
 

Redactie: Corry Verduijn,  destedumer@gmail.com  
Advertenties: Karola Jansen, adv.destedumer@gmail.com 
 


