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Boom en bankje 
In de meeste dorpen van de 
oude gemeente Loppersum 
is in het kader van ‘Boom en 
Bankje’ de bank en de boom 
inmiddels geplaatst. Bij ons 
in Stedum staat het bankje 
op het pleintje in de groene 
wig aan de Dorpsterlanden. 
Het bankje met beplanting is 
een soort van afscheids-
cadeautje geweest van de 
oude gemeente Loppersum 
i.v.m. de herindeling.

Er komt duurzame / 
onderhoudsvriendelijke 

beplanting in. De beplanting staat klaar en zal binnenkort aangeplant worden. Nu 
komt de vraag van de gemeente of er iemand in het dorp de bak netjes wil 
houden, onkruid er een beetje uit halen en indien nodig bij lange droogte eens 
water geven. Wilt u dit doen, wilt u dan contact opnemen met één van de 
bestuursleden van Dorpsbelangen of via het e-mailadres: 
dorpsbelangen@stedum.com 

Catharina Reker 
Dorpsbelangen Stedum 

Digitale algemene ledenvergadering Dorpsbelangen 
Op vrijdagavond 28 mei houdt Dorpsbelangen haar voorjaarsvergadering. Dit jaar 
komen we niet fysiek bij elkaar, maar we gaan dit via de digitale snelweg 
proberen. De vergadering zal om 20.00 uur starten. Op het moment van dit 
schrijven is de agenda nog niet helemaal klaar, deze zullen we u via andere 
kanalen doen toekomen. 

Wilt u deelnemen aan de vergadering, meld u dan, via de mail, aan vóór 
woensdag 26 mei.  U kunt een berichtje sturen naar 
dorpsbelangen@stedum.com. Hierna krijgt u een link terug, welke u toegang zal 
gaan geven tot de vergadering. 

Catharina Reker 
Dorpsbelangen Stedum 

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 Luuk Tuinstra (foto: Carola Kruidhof ).  
 De rubriek 400 woorden vindt u op pagina 9. 
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Nieuws van de Oranjevereniging 
Onze minister-president had geen versoepeling voor ons in petto na 21 april. 
Helaas hebben wij op Koningsdag verder geen programma. Berta en Luuk 
Tuinstra staan wel boven in de toren op Koningsdag om het Wilhelmus te laten 
klinken om 8.00 uur over het dorp. Applausje voor hen. Verder kunt u de landelijke 
Koningsdag op TV volgen. We hopen dat het Corona tijdperk volgend jaar achter 
ons ligt. 

Toch mogen wij wel een 
herdenkingsbijeenkomst 
organiseren op 4 mei. Er zal een 
livestream aanwezig zijn en weer 
een videofilm worden gemaakt. U 
kunt tegen 19.58 uur naar buiten 
gaan waar tegen 19.58 uur het 
Signaal Taptoe uit de toren zal 
worden gespeeld door Berta 
Tuinstra en Clary Slager, twee 
minuten stilte volgen waarna het 
Wilhelmus zal klinken dat u kunt 
meezingen. Het bestuur stelt het 
op prijs als er een kaarsje staat 

voor het raam ter nagedachtenis aan hen die hun leven gaven voor onze vrede. 
Bij het monument zal het Signaal Taptoe worden gespeeld door Johan Boekema. 
We vertrekken vanaf de haven met de veteranen en Kransleggers. Het is niet  
mogelijk om met meerdere personen naar het monument te gaan. Volgt u de 
livestream via Stedum.com. Een informatieboekje zal eind april bij iedereen in de 
brievenbus vallen. 

Coby Nienhuis 
Bestuur Oranjevereniging 
 

Activiteiten van de Stichting Vrienden van de 
Bartholomeüskerk Stedum  
 

Graag brengen wij volgende activiteit onder uw aandacht:  
Op 8 mei aanstaande hoopt de Orgeldag Noord-Nederland 
plaats te vinden. De Stichting Hinszorgel Leens maakt het in 
samenspraak met orgeleigenaren mogelijk om op deze dag 
orgels te laten bespelen door geïnteresseerde orgelliefhebbers, 
voor wie deze instrumenten om uiteenlopende redenen vaak moeilijk toegankelijk 
zijn. Tijdens de dag worden in meer dan 80 kerken in de provincies Groningen, 
Friesland en Drenthe (historische) orgels bespeeld.  

Het orgel van de Bartholomeüskerk zal dit jaar, als de omstandigheden het 
toelaten, opnieuw meedoen en tussen 10:00 en 16:00 uur elk half uur door een 
andere organist bespeeld worden, soms tezamen met een solo-instrument. 
 

op de foto: de kransen bij het monument op 4 mei ‘20. 
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Twee van de deelnemers aan de Orgeldag Noord-
Nederland 2019. De foto is gemaakt door Jur Kuipers. 

Vorig jaar is de Orgeldag 
vanwege de maatregelen 
rondom COVID-19 
geannuleerd, maar dit jaar 
hoopt het evenement wel 
doorgang te vinden. U bent 
van harte uitgenodigd in onze 
kerk om deze dag met ons bij 
te wonen, uiteraard met 
inachtneming van de dan 
geldende COVID-19 
maatregelen. 

Ype Jan Nienhuis 
secretaris Stichting Vrienden van de 
Bartholomeüskerk 

Blij Ei actie 
Van de 60 Blije Eieren die we verstopt 
hadden zijn er veel gevonden en ook weer 
verstopt in de periode rondom Pasen. We 
hebben een prijs uitgereikt aan een groepje, 
dat maar liefst 16 eieren hadden gevonden. 
Het GOUDEN EI heeft menig kind bezig 
gehouden maar is uiteindelijk achter de 
Bartholomeüskerk gevonden door David en 
Esra. We hopen dat we menig Stedumer een 
glimlach hebben bezorgd tijdens de 
zoektocht.  

Veel mensen hebben van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om het Blije Ei in te leveren 
voor een liter verse rauwe biologische melk 
van de melktap. 

Margreet Wiersema 
Zorgbuurderij De Heemen 

Weidevogelbeheer Crangeweer 
De weidevogels zijn weer gearriveerd en de eerste nesten zijn gemaakt. Het hele 
weidevogelgebied is sinds kort voorzien van een afrastering. Dit heeft als doel dat 
we predatoren zoals de kat, de vos en marterachtigen uit het gebied kunnen 
weren en hopen zo dat meer jonge weidevogels vliegvlug worden. We hopen op 
deze manier de weidevogelstand weer te laten groeien 

Margreet Wiersema 

op de foto: Esra neemt de prijs van het 
GOUDEN EI  in ontvangst. 
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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 Jonathan en Manon Both en hun zoontje Liam (4), 
Weemweg 2. 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds november 2020.” 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
Jonathan: “Ik ben geboren in Leek en heb er ook mijn jeugd doorgebracht.” 
Manon: “Ik ben geboren in Groningen en heb er ook mijn jeugd doorgebracht.” 

Wat doen jullie in het dagelijks leven? 
Jonathan: “Ik ben Information Technology (IT) coördinator.” 
Manon: “Ik werk in de gehandicaptenzorg.” 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden?  
Jonathan: “Mijn hobby’s zijn lezen en wandelen met de hond.” 
Manon: “Ik hou van uitstapjes maken en muziek luisteren.” 
Jonathan en Manon: “We houden allebei van series kijken.” 

Wat staat er bovenaan jullie wensenlijst?  
Jonathan en Manon: “Reizen naar het buitenland.” 

Wat is het hoogtepunt uit jullie leven? 
“Ons hoogtepunt is de geboorte van Liam.” 

Wat waren jullie eerste indrukken van het dorp? 
“Stedum is een rustig, vriendelijk en gemoedelijk dorp. Verder vinden we de oude 
huizen en de kerk interessant.” 

Noem iets voor de ideeënbus van Stedum. 
“We zouden het wel leuk vinden als er in het dorp een speurtocht georganiseerd 
zou kunnen worden voor de hele familie.”  

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige nieuwe bewoner: “Hoe zou 
je kunnen bijdragen aan saamhorigheid?”  
Jonathan en Manon: “Een dialoog met elkaar aangaan.” 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Wat is de levensles die je een ander wilt meegeven?” 

Afie Nienhuis 
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De pollepel 20 - Borgweg 
Recept: Monchoutaart
Benodigdheden: 
- Bakblik 26 cm
- 2 x 2 dl slagroom + 2 zakjes slagroomversteviger
- 300 gram roomkaas, kan ook 2 bakjes roomkaas (Aldi)
- 4 zakjes vanillesuiker
- 3 blaadjes witte gelatine
- 1 pak bastognekoeken
- 100 gram margarine of roomboter
- kersen- of aardbeienvlaaivulling

Bereidingswijze:  
- slagroom kloppen met de vanillesuiker
en de slagroomversteviger.
- hierna de roomkaas toevoegen en samen met de geweekte gelatine, welke is
opgelost in een heel klein beetje heet water, romig roeren tot je geen klontjes
meer ziet.
-bakblik met boter bestrijken zodat de taart niet aan de randen kleeft.
-de bastognekoeken verkruimelen en met de boter welke is gesmolten goed door
roeren.
-dan in het bakblik goed aanduwen en af laten koelen.
-als laatste de vulling er op, maar dat kan ook gedaan worden op het moment dat
je de taart presenteert.

EET SMAKELIJK  
Ik geef de pollepel door aan Ton en Tineke Slager. 

Marijke Freese 

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.  
De volgende pollepel graag inleveren uiterlijk 19 mei via een e-mail naar: 
destedumer@gmail.com. 
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 (foto: Carola Kruidhof)
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400 woorden 
Muziek, historie, kennis en kunde 
In het fraaie gerestaureerde huis aan de Kampweg, bewoond door Luuk Tuinstra 
(1949) en echtgenote Berta Slager (1953), is veel nog authentiek. Luuk: ”De 
schuur is historiserend herbouwd met antieke bouwmaterialen waaronder 
borgbalken uit ongeveer 1700.We wonen eenenveertig jaar binnen het 
beschermde dorpsgezicht Stedum. Ons huis is een gemeentelijk monument. De 
kerkgracht biedt een bijzondere doorkijk.”  
Luuk Tuinstra ademt de historie van dorp, huis en meer nog muziek. Hij wijst op 
de grote ingelijste wandposter van het Concertgebouworkest (met Bernard Haitink 
op de bok). Het Concertgebouw in Amsterdam is één van de vele toppodia waar 
hij als trombonist speelde. Luuk leeft muziek, heeft ook tweeduizend lp’s en 
duizend cd’s. Luuk en Berta hebben twee kinderen, Klaas Jan en Gerda en twee 
kleinkinderen. Luuk is bestuurslid van de Stichting Vrienden van de 
Bartholomeüskerk Stedum en is sterk bij het dorp betrokken.  

Zijn ouders Klaas (fluitist en dirigent) en Anneke Tuinstra (klassiek zingend) 
vormden in de naoorlogse stad Groningen het zeer muzikale gezinsnest van 
waaruit Luuk (1949) zijn vleugels uitsloeg. Zijn broer Stef (1954) werd een 
vermaard organist en orgelrestauratie adviseur. “Stef is een wandelend archief”, 
lacht Luuk.  
Na de beginjaren blokfluit en piano, nam vader Tuinstra de zoons mee naar 
fanfares die hij dirigeerde in Slochteren en Uithuizen (De Bazuin). Daar ontdekte 
Luuk via zijn vader het groot koper: eerst euphonium en later trombone. Luuk ging 
naar het conservatorium en studeerde in 1971 af met de trombone als hoofdvak. 
Bijvak: Hafabra directie (harmonie, fanfare, brassband). Een (schuif)trombone 
was het eerste chromatisch bespeelbare koperen blaasinstrument. Het stamt uit 
de zestiende eeuw en is vanaf de negentiende eeuw vooral een orkestinstrument. 
Ik speelde van 1974 tot en met 2009 bij de artistiek op hoog niveau spelende 
NOS omroeporkesten, onder meer in het Promenade Orkest en het Radio 
Filharmonisch Orkest. De laatste achttien jaar maakte ik deel uit van het Radio 
Kamerorkest. Veel (trein)reizen, maar vooral een artistiek fijne uitdagende tijd.” 

Als dirigent, altijd ook lerend van andere dirigenten, wil hij zijn visie overbrengen. 
“Ik wil het duidelijk laten zien, laten voelen, laten klinken. Bij amateurs is het vaak 
in goede sfeer instructie geven en soms nog “leren blazen”. Bij Jehova Nissi, hier 
in Stedum - ik leerde er ook Berta kennen - was ik bijna veertig jaar dirigent. Ik 
werd bij mijn afscheid geridderd. Het orkest De Bazuin uit Uithuizen, waar ik ooit 
het blazen leerde, heb ik met onderbrekingen tot en met 2019 geleid. Ik dirigeerde 
meerdere Nederlandse topbrassbands. Tot aan de coronacrisis vroeg men mij 
vanwege mijn grondige muziekhistorische kennis en kunde veel voor jurywerk bij 
concoursen en festivals, ook wel bij de Nederlandse Brassbands 
kampioenschappen.”  

Math M. Willems 
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Doekoe Scholenacte 
Doekoe is terug! Coop slaat opnieuw de handen 
ineen met Unilever en Arla om basisschoolkinderen 
te motiveren meer te bewegen.  
Van maandag 19 april tot en met zondag 23 mei 
organiseert @Coopsupermarkten de Doekoe 
Scholenactie.  
Bij aankoop van actieproducten ontvang je speciale 
Doekoe-munten, die je kunt doneren aan onze 
school.  

Zo spaar jij mee voor leuke sport- en spelmaterialen voor op het schoolplein, de 
gymles of een sportdag om bewegen nog leuker te maken voor onze leerlingen! 
Meer weten over #Doekoe? Kijk op: www.coop.nl/doekoe of de aan de kinderen 
uitgedeelde informatiefolder.  
Alle deelnemende scholen maken ook nog eens kans op een speeltoestel t.w.v. 
€ 8.000!! 
Dichtstbijzijnde Coop: Ten Boer, Koopmansplein 10 

Team BS De Klaver 

Glasscherven en hondenpoten 
Dat dieren ook pijn kunnen lijden dat weet zelfs het kleinste kind. 
We houden ook van dieren en de meeste mensen zullen de dieren ook geen 
kwaad doen. Echter zonder daarbij goed na te denken worden hier in Stedum wel 
eens bierflessen op straat of op de stoep kapot gegooid. Dat gebeurt ‘s avonds of 
‘s nachts en ‘s morgens zie je die glasscherven liggen. 
Wat weinig mensen zich realiseren is dat honden in de glasscherven kunnen 
trappen en daar nare gevolgen van hebben. 
Vandaag sprak ik een Stedumer hondenliefhebber die alle moeite moest doen om 
met zijn beide honden om die glasscherven heen te lopen. Tijdens zijn 
wandelingen hield hij de weg en de stoep nauwlettend in de gaten. Hij vertelde uit 
eigen ervaring hoeveel narigheid een hond heeft van glasscherven in zijn poten. 
Bierflessen horen niet op straat kapot te worden gegooid. Flessen horen in de 
glascontainer of moeten weer ingeleverd worden bij de winkels. 

Nu aan het eind gekomen van dit stukje wil ik nog even met u naar de stad 
Groningen. Want natuurlijk niet alleen in Stedum worden bierflessen op straat 
kapot gegooid. Ook in het Noorderplantsoen heeft men regelmatig overlast van 
kapotte flessen. En ook daar zijn er gevallen bekend van honden die zich verwond 
hebben aan hun poten. 
Een ander tragisch verhaal over datzelfde plantsoen staat op internet. Zo was 
daar een hond die meende een lekker hapje gevonden te hebben. Zij dook ergens 
in de struiken. Echter net op tijd kon haar baasje een satéprikker uit de keel van 
de hond verwijderen. 

Eldert Ameling 
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op de foto: Klaas Jan met basisschoolvriendjes

Oet Stemer 
Klaas Jan Tuinstra 
In de rubriek Oet Stemers staan 
mensen centraal die ooit in 
Stedum hebben gewoond. 

Deze keer het verhaal van de 35 
jarige Klaas Jan Tuinstra die in 
2006 het ruime sop koos en 
Stedum definitief verliet voor een 
opleiding aan de Hogere 
Zeevaartschool in Rotterdam. 
Opgegroeid aan de kerkgracht in 
Stedum, vakanties op Vlieland 
(waar vooral de veerboot 
interessant was), het feit dat zijn 
ouders in het bezit waren van een 
zeilboot, een hang naar avontuur 
en 'iets' van de wereld te zien waren voor de ooit talentvolle musicus 
doorslaggevend om na de Groene School te kiezen voor de Zeevaartschool in 
Delfzijl. Vervolgens naar de Rotterdam voor het HBO Maritiem Officier waar Klaas 
Jan via een verkort traject de vaarbevoegdheid stuurman met goed resultaat 
afrondde.  

Na eerst kort voor een maritiem uitzendbureau te hebben gewerkt deed zich al 
snel de kans voor om op de grote handelsvaart aan de slag te gaan voor Royal 
Wagenborg. Als stuurman op zware ladingschepen (met eigen kranen) werd het 
werkgebied van Klaas Jan vooral de Noord en Zuid Atlantische kusten. Vanuit 
Amerika (Houston) werd met groot materiaal zoals windmolens en offshore 
producten langs de havens aan de genoemde kusten gevaren. Op de terugweg 
weer vol geladen met producten uit Zuid Amerika dan wel Afrika. Iets van de 
wereld zien en het avontuur beleven werden de dagelijkse praktijk van 1e 
stuurman Klaas Jan. 
Lekker bruinen aan het 
dek in de tropen werd 
afgewisseld met 
spannende 
havenbezoeken in 
bijvoorbeeld Liberia, 
waarbij het lossen en 
laden van stukgoed 
toch een andere 
dimensie kent dan die 
in Europa gebruikelijk 
is.  

op de foto: Klaas Jan als 2e stuurman, Rio de Janeiro 
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op de foto: bijna loods; laatste examenreis 

op de foto: Klaas Jan in loodsuniform, samen met zijn gezin 
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Na vijf jaar op de grote handelsvaart, met een ritme van twee maand van huis en 
twee maand thuis, was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Deze vond Klaas Jan 
bij Allseas. Dit Zwitsers-Nederlands offshore bedrijf is onder andere 
gespecialiseerd in de installatie van offshore pijpleidingen, onderzeese 
constructies en heavy lift.  

Klaas Jan werd, 
na het volgen 
van diverse 
cursussen, 
stuurman op de 
Pioneering 
Spirit. Dit schip 
is met een 
lengte van 382 
meter en een 
breedte van 124 
meter het 
grootste ter 
wereld (ca. acht 
voetbalvelden!). 
De Pioneering 
Spirit wordt 
ingezet ten 
behoeve van 
heavy lift en kan 
grote platformen 

(denk hierbij aan booreilanden) van ca. 48.000 ton in één keer optillen en 
vervoeren. Dat Klaas Jan zowel aan boord was tijdens de nieuwbouw, de 
allereerste reis en bij de eerste officiële 'klus' voor de Noorse kust in 2016 was 
natuurlijk een zeer bijzondere ervaring en een avontuur op zich.  

Ondertussen was Klaas Jan getrouwd met zijn jeugdliefde Cynthia die hij, hoe 
opmerkelijk, leerde kennen in het zoutwaterbad K.P. Zijl in Loppersum. Om een 
jeugddroom te verwezenlijken en minder vaak lang van huis te zijn stapte Klaas 
Jan in 2018, na jarenlang op een wachtlijst te hebben gestaan en een zeer zware 
selectie, over naar het loodswezen. Het kunnen varen op meest uiteenlopende 
schepen en het met regelmaat thuis kunnen zijn omschrijft Klaas Jan als "best of 
both worlds". 

Klaas Jan mag zich sinds 2019, na een (master)opleiding van 14 maanden, 
officieel Registerloods noemen. Zijn werkgebied is de internationale haven van 
Rotterdam. Als loods is hij een specialist met grote bekendheid van het vaarwater 
in de Rotterdamse haven en adviseert hij kapiteins bij het navigeren door de zeer 
drukke vaarwegen van de haven naar de plaats van bestemming. Het belang van 
een goede loods mag bekend worden verondersteld gezien de recentelijk 
gebeurtenissen in het Suezkanaal. 

Op de foto: Pioneering Spirit tilt Brent Bravo platform 
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Een groot bijkomend voordeel van het werken als loods in de Rotterdamse haven 
is dat het werk vanuit Klaas Jan zijn huidige woonplaats Bedum mogelijk is. Met 
een schema van één week op, waarbij Klaas Jan een volledige week in 
Rotterdam woont, en één week af, is er nu ruim tijd voor het gezin Tuinstra dat hij 
samen vormt met Cynthia, Elmar (5 jr.) en Estelle (2 jr.). Hiernaast is er tijd om het 
monumentale pand aan het Boterdiep uit 1888, waar tot 1995 nog een winkel was 
gevestigd, om te toveren tot een modern woonhuis met behoud van oude details. 
Van wie zou Klaas Jan dat toch hebben? 

Klaas Jan komt nog graag, natuurlijk in zijn 'oude' Mercedes, in Stedum bij zijn 
ouders Luuk en Berta aan de Kampweg 19. Daar treft hij dan ook met regelmaat 
zijn in Elburg woonachtige zus Gerda. Ook met Oet Stemer Siebrand Dijkema 
heeft Klaas Jan nog veelvuldig contact, maar voor het overige zijn de contacten 
(met uitzondering van die met de familie Slager) grotendeels verwaterd.  

Het opgroeien in Stedum was een voorrecht, maar de haven van Stedum was te 
klein voor de ambities van deze Oet Stemer. En als hij op een winterdag met 
Cynthia, Elmar en Estelle even op de door opa Tuinstra sneeuwvrij gemaakte 
kerkgracht mag schaatsen, gaan zijn gedachten natuurlijk wel even terug naar 
waar het ooit allemaal begon.  

Arend Koenes 

Dorpstuin 
Het is al weer een drukte van belang op de tuin. De grond wordt klaargemaakt en 
in de kas worden de groenteplanten voorgezaaid en verzorgd. Bij de 
Zorgbuurderij zijn op dit moment aardbeiplanten te verkrijgen en straks zullen de 
groenteplanten die over zijn ook weer aangeboden worden. 

Margreet Wiersema 

sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor 

Voetballen is leuk: ontdek het bij SJO STEO 
Voetbal kijken is leuk, zelf voetballen is nog leuker. Trainen 
met elkaar, op zaterdag een wedstrijd en dan na afloop nog 
even blijven hangen in de kantine, of bij een ander team 
kijken. Wat missen we dat! 2020 was al een raar voetbaljaar 
voor SJO STEO, de samenwerkende jeugdopleiding van VV 
Stedum en Ten Post. En ook 2021 is weer ongewoon van 
start gegaan. Competitiewedstrijden worden er niet 
gespeeld, maar gelukkig kan er wel lekker getraind worden 
en een onderling wedstrijdje is ook mogelijk. We hopen 
natuurlijk net als iedereen dat het er snel beter uitziet en dat 

we weer ‘voor het echie’ kunnen gaan voetballen mét publiek. Toch merken we 
dat de jeugd enthousiast blijft trainen. Het is voor vele van hen echt een 
aangename onderbreking van de week, een uitje. Elkaar zien, spreken en lekker 
sportief bezig zijn.  
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SJO STEO 
SJO STEO is een kleine jeugdopleiding met op dit moment vijf enthousiaste 
jeugdteams waarvan één meidenteam. Daar zijn we hartstikke blij mee en trots 
op, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat het er bijna de helft minder zijn dan 
waarmee we de samenwerking startten in seizoen 2013/2014. Wij zijn niet de 
enige vereniging in de regio die hiermee te maken heeft en we blijven we alles op 
alles zetten om jeugdvoetbal in Stedum en Ten Post te behouden. Maar, er 
kunnen dus nog wel wat jeugdleden bij.  

Ons jongste team is op dit moment de JO11 (jeugd onder 11) en we missen 
eigenlijk een ‘instapteam’ met pupillen (vanaf 7 jaar) Wat zou het mooi zijn als we 
dat komend voetbalseizoen wél weer hebben. Daar zetten we de komende tijd 
dus op in.  

Daarnaast weten we dat er behoefte is aan kaboutervoetbal voor 4 t/m 6-jarigen, 
spelenderwijs (en gratis) kennismaken met voetbal. Ook dat hopen we binnenkort 
weer aan te kunnen bieden. 

Open training op 7 mei 
Om kinderen te laten ontdekken of voetbal iets voor ze is 
of om gewoon even lekker sportief bezig te zijn in de 
meivakantie organiseren we een open training  op 7 mei 
a.s. van 14.00 tot 15.30 uur . De training vindt plaats op
het sportpark in Stedum en is in principe voor kinderen
vanaf 6 jaar die nu nog niet voetballen. Maar, kinderen die
al wél op voetbal zitten en een vriendje of vriendinnetje
meenemen die nu nog niet voetbalt, zijn ook welkom.

Graag even aanmelden met vermelding van naam én 
leeftijd via: nalblas@hotmail.com of 06-19 22 48 94. Sportkleren en –schoenen 
zijn handig. Wij zorgen voor drinken en iets lekkers. 

Lukt het 7 mei nu niet, geen probleem. Een of twee keer vrijblijvend meetrainen of 
komen kijken mag altijd. Neem gerust even contact met mij op via de 
bovenstaande contactgegevens voor vragen of trainingsdagen en -tijden. 

Nicole Bijen 
SJO STEO 
 

Kapsalon Intermezzo viert haar 5-jarig bestaan 
Het lijkt nog als gisteren dat de kapsalon de deuren opende, maar toch zijn er 
alweer 5 jaar voor bij gevlogen. 

Gelukkig zijn we na de 2de lange lockdown weer open. Wat is het toch fijn en een 
voorrecht om in de haren van mijn klanten te mogen werken. 
De periode waarin de kapsalon dicht moest heb ik goed benut om de zaak een 
nieuw kleurtje te geven en weer helemaal op te frissen. Daarbij hoorde ook een 
nieuw logo.  
De openingstijden zijn verder niet veranderd. 

Brenda Tillema 
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De Steemer Agenda 

Veel van onderstaande activiteiten kunt u terugvinden in deze Stedumer 

vanaf 03
04

04
05

07
05

08
05

21
05

28
05

Orgeldag Noord-Nederland
zie pagina 3

Digitale ALV Dorpsbelangen
zie pagina 2

Bartholomeüskerk op zaterdag geopend

Dodenherdenking
zie pagina 3

van 13.00 tot 16.00 uur

bij BS De Klaver

Open training SJO STEO
zie pagina 15

De oud-papiercontainer staat 

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 28 mei 2021. 
Kopij inleveren bij de redactie uiterlijk  woensdag 19 mei. 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 




