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Dorpsbijeenkomst herinrichting Haventerrein 
 

Bent u benieuwd naar de plannen voor de inrichting van het haventerrein? Met het 
nieuws over de verworven subsidies voor de inrichting van het haventerrein in de 
vorige Stedumer hebben we u toegezegd een dorpsbijeenkomst te houden. We 
geven dan uitleg over de op stapel zijnde plannen voor dit gebied. We nodigen u 
uit voor de bijeenkomst op donderdag 13 juli om 20.00 uur in Moarstee en hopen 
dat u tijd vrij kunt/wilt maken. Het plan is al in eerdere bijeenkomsten aan het dorp 
getoond maar toen was de financiering ervan nog onzeker. Heel geleidelijk zien 
we positieve resultaten in de toekenning van subsidies en natuurlijk laten wij u 
graag zien hoe de planvorming en de uitvoering ervan steeds concreter wordt.  
 

In dit haventerreingebied hebben we met veel partijen te maken: gebruikers, be-
woners en bezoekers. Nagenoeg alle Stedumers vallen onder één van deze cate-
gorieën en voelen zich verwant. Van intocht Sinterklaas tot de gebruikers van de 
sportfaciliteiten of Moarstee en van chauffeurs tot omwonenden: iedereen heeft 
een belang en die proberen we zo goed mogelijk te verweven in het totale plan. 
We zien u dan ook graag op deze bijeenkomst! 
 

Ineke van Zanten 
 

 

Nieuws van de speelweek: terug naar de Middeleeuwen 
 

Tussen 28 t/m 31 augustus gaat het gebeuren. Dan staat Stedum in het teken van 
het ‘leven in de Middeleeuwen’. Wie weet wat we allemaal gaan zien, misschien 
zijn er wel: prinsen en prinsessen, kastelen, ridders, heksen, draken en nog veel 
meer! 
De voorbereidingen van de speelweek zijn in volle gang en een deel van het pro-
gramma is bekend. In dit bericht lees je veel informatie. Over de week, hoe je je 
moet aanmelden en wat de kosten zijn. Het inschrijfformulier kun je downloaden. 
Daarmee kunnen kinderen en meewerkende ouders en vrijwilligers zich opgeven. 
  

Programma 
Op maandag starten we natuurlijk met het bouwen van de hutten. Dinsdagoch-
tend werken we door aan de hut en de middag zullen we sportief doorbrengen 
onder leiding van Leef Outdoor. Gaan we dan echt met z’n allen terug in de tijd? 
Op woensdag is er een dag-, avond- en nachtprogramma.  
De donderdagochtend begint met een lekker ontbijt en krijgt een leuke invulling. 
 

Helpende handen 
De speelweek draait volledig op vrijwilligers. Behalve de initiatiefgroep (Tamara 
Werkman, Dinie Smit, Patty Titus, Marjan Schaap en Ineke van Dijken) hebben  
 

 

Het gezicht van Stedum 
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een of meerdere Stedumer(s). De 
foto hoort dit keer bij de rubriek 400 woorden waarin Math M. Willems op zoek gaat naar de 
passie van dorpsgenoten. Deze keer Jacquelien Pool (foto: Martien Spits-Straatman). 
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inmiddels de eerste vrijwilligers zich alweer aangemeld. Luit, Ronald en Wim van 
stedum.com  zijn van de partij voor de audio-ondersteuning. Ook dit jaar verwach-
ten we dat ouders of verzorgers van deelnemende kinderen zich voor minimaal 
een dag beschikbaar stellen als vrijwilliger. Wil je meer meehelpen, dan heel 
graag. En ook als je geen deelnemende kinderen hebt, maar wel wilt meehelpen, 
ben je van harte welkom.  
 

Opgave  
Op www.stedum.com kun je een formulier downloaden. Deze kun je tot 20 juli in-
leveren bij: Patty Titus, Weemweg 26 of Dinie Smit, Bedumerweg 60. 
Kinderen kunnen meedoen als ouders zich ook voor minimaal een dag als vrijwil-
liger opgeven. Dit komt misschien een beetje onvriendelijk over, maar is noodza-
kelijk voor het verantwoord kunnen organiseren van zo’n week. We willen immers 
allemaal dat ons kind goed begeleid wordt. Daarbij blijkt dat het betrokken zijn in 
zo’n week ook nog eens heel erg leuk is. 
Je kunt op het deelnameformulier voor vrijwilligers aangeven wanneer je beschik-
baar bent. Kinderen uit andere dorpen zijn welkom als ze hier op school zitten.  
 

Kosten 
De kosten zijn voor het eerste kind: € 12,50, voor het tweede kind € 10, en voor 
derde en volgende kinderen: € 7,50. 
Je kunt het geld tot uiterlijk 20 juli overmaken op bankrekening NL02 RABO 0306 
3112 75 (Rabobank Noord Groningen) t.n.v. Ver. Dorpsbelangen inzake speel-
week, onder vermelding van het aantal kinderen. 
 

Meer informatie 
Voor meer informatie kun je bellen met Diny Smit op (0596) 55 14 5. 
 

Diny Smit 



 4

 



 5

In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze keer Hartger ten Pierick en Manuela Nijman, Vlaspad 1. 
 
Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds 25 maart 2017.” 
 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
Maunela: “Ik ben geboren in Voorburg en heb mijn jeugd doorgebracht in Ermelo.” 
Hartger: “Ik ben geboren in Harderwijk en heb tevens mijn jeugd doorgebracht in 
Harderwijk.” 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Hartger: “Ik ben huisman.”   
Manuela: “Ik ben schoonmaakster in een hotel in Groningen.” 
 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Manuela: “Ik hou van tuinieren en in huis bezig zijn.” 
Hartger: “Ik hou van vissen, klussen aan mijn auto en klussen in en om het huis.” 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Hartger en Manuela: “We vinden Luxemburg een mooi land.” 
Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland? 
“We nemen elkaar mee.” 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen? 
“Dichter bij de familie wonen en Stedum heeft een goede treinverbinding.” 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Zo ja, hoe? 
“Nog niet, we hebben nog veel klussen te doen in en om het huis.” 
 

Wat zouden jullie doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint? 
“We zouden graag op vakantie gaan en als het nodig is het geld aan de familie 
schenken en het overige sparen.” 
 

Wat vinden jullie naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“We vinden Laan van Nittersum, de Bartholomeüskerk en het haventje mooie 
plekjes in Stedum.” 
 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Wat missen jul-
lie in Stedum?” 
“Een supermarkt.”  
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen? 
“Wat vinden jullie van het dorpskrantje ‘de Stedumer’ en waarom?” 
 

Afie Nienhuis 
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Vleermuizen en nachtvlinders 
 

Kom 8 juli vleermuizen spotten en nachtvlinders kijken! Ga mee op pad met een 
batdetector om vleermuizen te spotten. Vleermuizen kunnen wel zien, maar om-
dat ze in het donker met hoge snelheid rondvliegen en hun eten moeten vinden, 
hebben ze vooral ook hulp nodig van hun gehoor. Vleermuizen maken ultrasoon 
geluid en met de echo daarvan krijgen ze een geluidsbeeld van de omgeving. Wij 
kunnen dat geluid met het blote oor niet of nauwelijks horen, maar een batdetec-
tor zet het ultrasone geluid om in iets dat wij wel kunnen horen. Een kans voor 
jong en oud om meer te weten te komen over vleermuizen en ze zelfs te horen en 
te zien! Nachtvlinders zijn normaal gesproken niet zo gemakkelijk te zien en dus 
moeten ze gelokt worden. Dat gebeurt met speciale lampen. Dan wordt opeens 
zichtbaar hoeveel verschillende nachtvlinders er voorkomen. Nieuwsgierig gewor-
den? Doe mee! 
De organisatie is in handen van groencommissie Stedum. Een en ander vindt 
plaats bij Moarstee, onder het genot van een hapje en drankje. Iedereen is van 
harte welkom! 
Zaterdag 8 juli, vanaf 22.00 uur tot ongeveer 02.00 uur; Moarstee. 
 

Lorette Verment 
 

 

Moarstee 
 

In mei heeft de allereerste aandeelhoudersvergadering van de Stichting Moarstee 
plaatsgevonden. U weet natuurlijk hoe dat gaat, op een aandeelhoudersvereni-
ging. Daar wordt het beleid toegelicht aan de hand van cijfers. Zo ook hier. Onder 
toeziend oog van burgemeester Rodenboog, die vervolgens ook nog 30 aandelen 
uitlootte om te worden terugbetaald aan de houders.  
  

Een aandeel in Moarstee, betekent dat nou alleen dat u een paar lichtknopjes, 
kopjes of deurknopjes hebt mogelijk gemaakt ? Welnee. Het aandeel is ook en 
vooral in wat hier allemaal door u en door mij en door een heleboel anderen is 
gedaan. 
 

Wist u bijvoorbeeld, dat u een aandeel had in het onderdak bieden aan: 
-  meer dan 25 bestuursvergaderingen,  
-  in elk geval 6 algemene ledenvergaderingen,  
-  een kleine 200 opkomsten,  
-  meer dan 50 clubavonden, clubmorgens en clubmiddagen, waaronder in 
 elk geval 4 officiële ijsdagen,  
-  twee keer Old en Nei 
- drie complete wandelvierdaagses, 
- start en rustpunt van 3 boswerkdagen, 
- zeker 60 stamavonden,  
- minstens 2 ouderdagen,  
- zeker 10 presentaties en  
- precies14 competitie wedstrijden,  
- en tenminste 4 verjaardagsfeesten. 
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en dan ook nog:  
- het kampioenschap van de Groninger Schuttersbond- en gemeentelijke 
 Schutterskampioenschappen 
-  Twee keer het dubbelkampioenschap tennis van Loppersum 
-  Een dorpsmaaltijd met vluchtelingen 
-  Stedumer dart-kampioenschappen 
-  De presentatie van het zonnepanelenplan van Stedum  Energieneutraal 
-  Niet te vergeten: Het beklinken van de fusie tussen de scholen in  Stedum 
-  al weer drie Steemeromlopen. 
-  Een officieel herfstkampioenschap bij de KNLTB en de viering  daarvan. 
-  De totstandkoming en vormgeving van het Havenplusplan 
-  En, dat wil ik u zeker niet onthouden: al drie keer een slaapfeestje (twee 
 keer van scouting en één keer van volwassen BHV-ers!) 
 

Daarbij is intussen 5400 Kw aan door de zon opgewekte overtollige energie te-
ruggeleverd. Hoeveel kilo koffie, hoeveel theezakjes en hoeveel kratten bier daar-
bij zijn verbruikt en hoeveel zonne-energie er is opgewekt, dat vertellen we u 
graag bij de volgende aandeelhoudersvergadering.  
 

Kaj Reker  
secretaris Moarstee. 
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400 woorden  
 

Dans en yoga, lenig en gracieus 
 

"In Indonesië kwam ik tien jaar geleden in aanraking met de voor mij onbekende 
Ashtanga yoga die nu mijn grootste passie is", zegt Jacquelien Pool. "Het sluit 
aan bij de actieve danstrainingen van  mijn dansopleiding. Ashtanga yoga, is heel 
dynamisch en zorgt voor kracht en souplesse in je lijf. Ik geef deze yoga training 
in de stad Groningen en studeer dit zelf ook nog steeds." 
 

In 1975 ging ze naar het Koninklijk Conservatorium voor Muziek en Dans in Den 
Haag. Als vierjarige al met kleuterballet begonnen, werd ze als twaalfjarige uitge-
kozen voor deze zeer professionele opleiding: ’s morgens de middelbare school, 
‘s middags van twee tot half zes speciale danstraining, hoofdvak klassiek ballet. 
Ze woonde met nog twee meisjes in een gastgezin en ging in de weekenden naar 
huis. 
"Op mijn achttiende heb ik na deze studie één jaar uitvoerend gedanst met het 
Noord Nederlands Danstheater. Het optreden was fijn, maar het danswereldje 
was vrij egocentrisch. Ik haalde uit de lessen, die ik dat jaar in de balletstudio 
Pierrot ook gaf, veel meer voldoening en plezier dan uit optreden en ik gaf vervol-
gens tientallen jaren klassiek ballet. Nu geef ik nog les in moderne dansvormen, 
bijvoorbeeld Streetdance, Dancefitness  en Bodywork." 
 

Yoga  - er zijn verschillende vormen -  is een leer uit India die zegt hoe je met  
meditatie, ademhalingsoefeningen en concentratie je lichaam en geest kunt  
ontspannen.  
"In Middelstum geef ik yoga in een fysiotherapiepraktijk. In Stedum geef ik twee 
uur Hatha yoga, één uur Pilates en één uur Dance fitness.   
Bij Dance fitness reik ik choreografietjes aan, die gericht zijn op conditie. 
Bij Pilates zorg ik er met oefeningen voor dat de spieren het lichaam in de correc-
te balans brengen en de wervelkolom ondersteunen.  
Hatha yoga is een rustige yogavorm met aandacht voor ademhaling met inspan-
nende en ontspannende houdingen. De les start met ademhalingsoefeningen en 
sluit ik af met meditatie."  
 

"Ik ben groot gekomen met nasi goreng en stamppot boerenkool", lacht Jacqueli-
en. Haar moeder, van Indische komaf, trouwde een uit Musselkanaal afkomstige 
Groninger. Jacquelien, geboren en opgegroeid in de stad Groningen, kwam in 
1987 met  Roel aan de Ypeylaan in Stedum wonen en ze bouwden in 1993 aan 
de Sien Jensemahörn een nieuwe woning. Haar echtgenoot Roel werkt in een jus-
titiële instelling. Ze hebben drie kinderen: Kim, Max en Loïs, de jongste die nog 
thuis woont. Ze is oma van de één jaar oude Dean. Guusje en Doerak zijn de 
twee huispoezen die - al is het zonder dans en yoga - even jaloersmakend lenig 
en gracieus  bewegen als Jacquelien zelf … 
 

Math M. Willems 
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Dagje Borkum en avondje Stedum 
 

Sinds 4 mei heeft u niets meer van ons gehoord en al langer niet meer over ons 
gelezen. Maar daar komt nu verandering in:  
De afgelopen maanden waren we druk met het instuderen van de stukken die we 
op het concours op Borkum zouden spelen. Zaterdag 17 juni was op dat Duitse 
eiland voor het tweede jaar een muziekfestival georganiseerd door de Muziek-
bond Groningen Drenthe, mede door onze saxofoniste Ria Mulder. Het werd een 
bijzonder dagje: om half acht vertrokken we met de veerboot vanuit de Eemsha-
ven. Gevolgd door een korte treinreis in een ouderwets treintje met houten latten-
banken en koperen lampen, tot midden in het dorp. Dan de instrumenten naar de 
kleedkamer brengen, waarna sommigen alvast een terrasje pakten met Kaffee mit 
Kuchen. Een heerlijk vakantiegevoel geeft dat. 
 

Er deden dertien, uitsluitend Nederlandse, orkesten mee, zowel fanfare, harmonie 
als brassband. Als experiment hadden wij een met muzikanten van De Bazuin uit 
Uithuizen een combinatieorkest gevormd. Voor herhaling vatbaar! Zo’n ouderwets 
groot orkest werkt heel inspirerend en bovendien maakten onze jongste slagwer-
kers Matthijs en Fauve hun debuut op een echt concours. Voor het stuk dat we 
binnen opvoerden, ‘Slavia’, kregen we 82 punten van de jury en daar waren we 
blij mee.  
 

Daarnaast speelden we nog drie aanstekelijke stukken in de buitenlucht.  
De sfeer met al die muzikanten onder elkaar en hun aanhang, aangevuld met 
Duits publiek was heel goed en ook was er nog gelegenheid langs de zee te lopen 
of in het middagzonnetje op het strand te liggen. Veel muziek, de nodige wed-
strijdspanning, volle trein, volle boot, volle bagagewagen met instrumenten, maar 
alles gemoedelijk en relaxed. Op het bovendek in de avondzon de windmolens 
van de Eemshaven steeds groter zien wordend, waren we het roerend eens: het 
was een bijzonder dagje! Een dagje Borkum, zo dichtbij en toch zo anders. 
 

En hoe zit dat dan met het traditionele zomerconcert in Stedum, vraagt u zich 
misschien af? Dat gaan we ook nog doen: op vrijdag 7 juli, in de openlucht. Het is 
nog niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk op het Borgterrein, samen met Jan 
de Patatman. En anders bij de haven. Nadere berichten volgen op Stedum.com. 
 

Fenneke Colstee 
c.m.v. Jehova Nissi 
 
 

sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor  

 

Zomeractiviteit Fiets em erin! in de haven  
 

De GPS-organisatie gaat dit jaar weer een zomeractiviteit organiseren op het ha-
venterrein, we bouwen een baan in het water. Deelnemers fietsen over de baan*, 
met als doel zo snel mogelijk de bel te luiden. Het gaat daarbij om wie de snelste 
tijd realiseert. Voor de volwassen winnaars zijn, naast de eeuwige roem, geldprij-
zen beschikbaar. De basisschooljeugd kan een beker winnen en wat lekkers. 
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Wanneer  
Op zaterdag 15 juli, vanaf 16:30 uur; einde uiterlijk 22:00 uur.  
 

Voor wie  
Er kunnen 2 categorieën deelnemers meedoen**: 
Basischooljeugd en deelnemers vanaf 13 jaar. Deelnemers kunnen zich opgeven 
via het e-mailadres: gpssteeem2016@gmail.com, of ter plaatse. De basisschool-
jeugd kan gratis meedoen, de kosten voor deelnemers vanaf 13 jaar zijn € 2,00 
(voor 2x pogingen).  
 

Tijden  
16:30 uur: basisschooljeugd, 17:30 uur: vanaf 13 jaar.  
Toeschouwers zijn natuurlijk meer dan welkom!  
 

Catering en voorzieningen  
Tussentijds naar huis gaan om te eten is niet nodig. Tegen betaling kan de cate-
ring iedereen van een hapje en een drankje voorzien. Mochten er deelnemers zijn 
die onverhoopt nat worden, een provisorische kleedruimte is aanwezig. Het ad-
vies is in ieder geval, doe gemakkelijke kleding of badkleding aan of neem droge 
kleren mee. Om 22:00 uur stopt de muziek en sluit de catering.  
 

*De organisatie heeft fietsen beschikbaar, maar je mag ook op je eigen (liefst gepimpte) fiets 
over de baan. De hobbelfiets van de organisatie is een verplicht onderdeel. 
 
** Deelnemers moeten in het bezit zijn van minimaal zwemdiploma A, het dragen van een helm 
is verplicht en deelname is voor eigen risico 
 

Tamara Werkman 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Het is Bevrijdingsdag, 's morgens om tien 
over tien. Ik sta achter het huis. Een kort en 
hevig geroffel op de kap van de straatlantaarn 
is het bewijs dat de kwajongen, de grote bon-
te specht, weer actief is. Inmiddels gaat dat al 
weer enige jaren zo. Meestal hoor je hem in 
het voorjaar roffelen, aan het Klokkenpad, de 
Weemweg, ook aan de Bedumerweg tot zelfs 
aan de Sien Jensemahörn aan toe. En dan 
heb ik nog lang niet alle straten genoemd. 
 

Het is grappig hoe zo'n vogel gebruik maakt 
van een door de mens geproduceerd ding. 
Maar meer dan grappig kun je het niet noe-
men. Als een specht op een boom hamert 
dan vinden wij dat gewoon. Timmert een 
specht op een straatlantaarn dan zeggen 
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wij toch al gauw dat het een onnatuurlijke situatie betreft. In de natuur moeten de 
dingen natuurlijk blijven. Aan onnatuurlijke dingen hebben wij al gauw een hekel. 
Nu wil ik het graag met u hebben over de onnatuurlijke situaties in de natuur. Over 
de rommel die sommige mensen achterlaten, bijvoorbeeld op straat, in het bos of 
aan de waterkant. In principe gaat het maar om een kleine groep mensen die door 
onverschilligheid rommel achterlaten. Maar wanneer die rommel niet opgeruimd 
wordt dan hebben wij er maar een zootje van. 
 

Van Birgitte Prechtl, die aan de Singel woont, kreeg ik een brief. Daarna sprak ik 
met haar over haar opruimactiviteiten en kreeg wederom een brief met meer in-
formatie. Ik heb nooit beseft dat er zoveel rommel rondslingerde in ons dorp. 
Schoolkinderen van de voormalige Christelijke school hebben in het verleden ook 
opruimacties gehouden. Ook de leden van onze hengelaars club, onder leiding 
van Tjeerd Burgstra, hielden voor de vergrijzing van onze club toesloeg, elk jaar 
een opruimactie. De verslagen hiervan kon u steeds lezen in deze rubriek. 
 

Birgitte Prechtl ruimt al enkele jaren de rommel in en rond ons dorp op. Het gaat 
om plastic, papier, blikjes, flessen. In sommige sloten aan de Stationsweg vond ze 
dit jaar wel vijftien blikjes. Vanzelfsprekend gaat het hier om de top van de ijsberg. 
Andere blikjes zijn reeds gezonken en liggen al een tijd op de bodem. 
 

Vanaf 1 januari tot 15 april heeft ze in en rond ons dorp zoveel rommel opgezocht 
dat ze er twaalf containers mee kon vullen! Uit de sloten verwijdert ze de rommel 
met een hark. Of Birgitte hanteert een telescoopstok die gebruikt wordt bij het ra-
men lappen. Toen ze een springmatras vond met ijzeren frame heeft ze contact 
gezocht met de Gemeente. De Gemeente haalt ook bijvoorbeeld landbouwplastic 
op. Bij een dergelijke grote vondst, als een lap landbouwplastic, mailt Birgitte de 
Gemeente die dan steeds onmiddellijk de boel ophaalt.  
Birgitte begon dit jaar met opruimen meteen na het vuurwerk. Hierbij zoekt ze ook 
in de slootwal naar rommel. Enkele plekken bij de Kerkgracht zijn helaas nauwe-
lijks te bereiken. Daar is de walkant veel te steil. 
Birgitte kan het bijzonder goed waarderen wanneer zij waardering krijgt voor haar 
opruimwerk. Met name bij de boerderijen zijn de mensen erg aardig tegen haar. 
Ze laten kennen dat ze haar opruimacties kunnen waarderen. Met plastic zakken 
en tassen fietst ze na het opruimen weer naar huis. 
Vorig jaar vulde ze acht containers met opgeraapte rommel. Op dit moment is het 
al aanmerkelijk meer ... In de tweede brief die ik van haar ontving schrijft ze een 
aantal zinnen over de borgen in Groningen. Ze schrijft dat de adel op de borgen er 
vroeger alles aan deed om het om de borgen keurig netjes te houden. In die zelf-
de traditie zouden wij hier in ons dorp met een eeuwenoud borgterrein er voor 
moeten waken dat wij geen rommel laten slingeren. 
 

Tot besluit nog een citaat uit haar eerste brief. 'Als je rommel hebt, zoals papier, 
plastic of blikjes. Neem die rommel mee naar je eigen huis en gooi de boel daar in 
de container.' 
 

Eldert Ameling  
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen" 
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De Steemer Agenda 

 

(Verscheidene van de genoemde activiteiten zijn terug te vinden in deze Stedumer) 
 
 

 
 
 
7 juli   Openluchtconcert fanfareorkest Jehova Nissi in samenwerking 
   met Jan de Patatman op Borgterrein/Haventerrein  
   (onder voorbehoud) 
 
13 juli  Clubkampioenschappen van T.V. de Bosbaan van 13 t/m 16 juli  
   bij Moarstee. 
 

13 juli  Dorpsbijeenkomst herinrichting Haventerrein om 20.00 uur  
   in Moarstee 
 
15 juli   Fiets em erin! in de haven vanaf 16:30 uur; einde 22:00 uur 
 
28 augustus Speelweek: terug naar de Middeleeuwen; 28 t/m 31 augustus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt nor-
maal gesproken elke vierde vrijdag van de maand, met uitzondering van december (verschijnt 
eerder i.v.m. de kerstdagen). Kopij moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit 
in juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen opmaak.  
 

De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 25 augustus. Kopij inleveren bij de redactie 
voor zaterdag 19 augustus. Het liefst per e-mail en anders op cd of usb-stick. 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten. 
 

Redactie: Erik Staal, Bedumerweg 31, Stedum, 0596 58 18 10, destedumer@gmail.com  
Eldert Ameling. Fotografie: Martien Spits-Straatman 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 
 


