
 

De Stedumer 
 

 
Mei 2016 

 



 2

 

Uitnodiging voor presentatie plan 

 

Dorpspleinfunctie Haven 
 

In januari van dit jaar heeft een kopgroep van 5 dorpsbewoners het initiatief ge-
nomen om een plan te maken voor de Haven van Stedum. In maart hebben 24 
mensen deelgenomen aan een dorpsbijeenkomst waar de eerste gedachten over 
een gezellige ontmoetingsplek zijn verzameld. Later zijn ook de verenigingen van 
Stedum uitgenodigd om hun plannen en wensen te bespreken. 
Met al deze ideeën zijn 14 bewoners in vijf werkgroepen aan de slag gegaan om 
te komen tot een mooi plan voor een ontmoetingsplek en dorpspleinfunctie in de 
Haven van Stedum.  
 

De komende weken wordt er nog hard gewerkt aan de afronding. Daarna legt de 
kopgroep het plan graag voor aan alle bewoners om te polsen wat iedereen ervan 
vindt en of het plan breed gedragen wordt door het dorp. 
 

U bent van harte welkom om hierover mee te praten. 
 

Datum: donderdag 23 juni om 20.00 uur bij De Heemen, Bedumerweg 41. 
 

Agenda 
 

- Welkom 
- Presentatie plan voor de Haven van Stedum 

- Hoe ziet het plan eruit? 
- Wat is er nodig om het te realiseren? 
- Welke bijdrage en inzet kunnen dorpsbewoners leveren? 

- Bespreking van de plannen 
- Peiling draagvlak  
- Conclusies en afronding 
 

We hopen van harte dat u bij de presentatie en de bespreking van de plannen 
aanwezig kunt zijn. 
 

De volledige kopgroep bestaat uit: Fokko Smit (dorpsbelangen, dorpsbelan-
gen@stedum.com); Ineke van Zanten (transportbedrijven); Ronnie Vos (groen-
commissie); Mariele Mijnlieff (omwonende); Kaj Reker (Moarstee). 
Fenna Bolding en Iris Holman van CMOSTAMM hebben de kopgroep en de 
werkgroepen ondersteund. 
 

Fokko Smit 
 
 

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 'In de kijker' waarin Afie Nienhuis nieuwe of minder bekende 
bewoners van het dorp een aantal vragen voorlegt. Deze keer Richard en Marlies Klasens (foto: 
Martien Spits-Straatman). 
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Dorpsbelangen zoekt versterking 
 

Wil jij je inzetten voor Stedum? Kom dan de vereniging Dorpsbelangen Stedum 
versterken! We zijn per direct op zoek naar Stedumers die met ons mee willen 
denken over onderwerpen als: het haventerrein, een nieuwe speeltuin, nieuw-
bouwwoningen, dorpsactiviteiten, subsidieaanvragen, Stedum Energie Neutraal, 
Elk dorp een dak, enzovoorts. Diverse onderwerpen passeren de agenda, hart-
stikke leuk!  
 

Heb jij enige affiniteit met bestuurskunde en wil je opkomen voor het dorpsbe-
lang? Laat je interesse dan snel blijken bij het bestuur via dorpsbelan-
gen@stedum.com'). Voor meer informatie kun je uiteraard ook contact opnemen 
met het secretariaat (Tamara Hummel) of de voorzitter. 
 

Fokko Smit 
Voorzitter dorpsbelangen 
 

 

Eerste vlaghijsing Stedumer Vlag 
 

Op de eerste dag van de Feestweek (zaterdag 11 juni) zal de Stedumer Vlag met 
de eerste vlaghijsing 'officieel' in gebruik worden genomen. De bijeenkomst begint 
om 9:30 uur in Moarstee met een uitleg over het ontstaan van de vlag. Die uitleg 
krijgt u van de ontwerper, drs. Redmer H. Alma. Aansluitend vindt de vlaghijsing 
plaats. U bent van harte uitgenodigd om hier bij aanwezig te zijn en om ter afslui-
ting een kopje koffie te drinken. We zouden het leuk vinden als tijdens de Feest-
week eenieder die de Stedumer Vlag in bezit heeft, deze uithangt. Vlaggen zijn 
ook nog verkrijgbaar bij Dorpsbelangen (€ 20), mail daarvoor naar dorpsbelan-
gen@stedum.com. 
 

Fokko Smit 
Voorzitter Dorpsbelangen 
 

 

29e Avondwandelvierdaagse 
 

Wie zin heeft om te wandelen in en rondom Stedum, 5 of 10 km, kan dit jaar weer 
meedoen aan de Avondwandelvierdaagse op de avonden van 30 mei tot en met 2 
juni. Start en inschrijving is op maandag 30 mei vanaf 18:00 uur, vanaf Moarstee. 
Deelname kost € 5,00 voor vier avonden inclusief medaille en attentie en € 1,50 
voor een avond (ook als je als begeleider meeloopt). Honden mogen aangelijnd 
mee, en zijn gratis, tenzij u voor uw hond ook een medaille wilt. Een dagspeld 
kost € 2,-, graag opgeven bij inschrijving. Voorinschrijving verloopt via de school. 
 

Deze keer starten we net zoals vorig jaar vanuit het Moarstee, naast de ijsbaan-
kantine. Bij de ontvangst op 2 juni wachten we de lopers daar dan ook op. Jehova 
Nissi speelt vanaf plm. half 8 bij Moarstee, dus we wachten niet meer op elkaar bij 
de Laan van Nittersum. Vorig jaar toonden veel mensen hun belangstelling en 
was het wachten heel aangenaam. Iedereen die wil, kan gelijk de medaille krijgen. 
Uiteraard hopen we dat iedereen nog gezellig blijft luisteren naar Jehova Nissi.  
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Moarstee zal donderdagavond geopend zijn, zodat u als u wilt nog even iets kunt 
drinken (niet gratis). 
 

De wandelvierdaagse is een leuk en gezellig evenement voor 180 dorpsgenoten 
en dat willen we graag zo houden. Veel vrijwilligers en de beide scholen zetten 
zich hiervoor in,  samen met de Activiteitencommissie Dorpsbelangen. Met ieders 
medewerking kan de Avondwandelvierdaagse ook dit jaar weer goed verlopen. 
Daarvoor zijn de volgende regels vanzelfsprekend. 
 

Als er geen stoep is, blijf dan aan de linkerkant van de weg en let goed op de an-
dere weggebruikers; Blijf op paden en wegen; Hinder elkaar niet; Laat planten 
staan waar ze staan;Houd afval bij je, bij de limonadestop kun je het kwijt, onder-
weg niet. 
 

Als je je niet aan deze afspraken houdt, kun je één of meer avonden van deelna-
me worden uitgesloten. Vorig jaar is was dat gelukkig niet nodig.  
Natuurlijk bij voorbaat dank aan alle helpers, de EHBO, koffieschenkers, inschrij-
vers en verkeersregelaars. 
 

Lies Oldenhof 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 

 

Feestweek Stedum 2016 
 

Wist u dat: de feestweek van 11 t/m 18 juni 2016 is; Wij als commissie al een leuk 
programma hebben samengesteld; De prijzen van de weekkaarten als zes jaar 
lang hetzelfde zijn; Wij streng moeten controleren op drankgebruik, wat alleen kan 
als iedereen zich kan legitimeren; Wat inhoudt dat je onder de 18 jaar géén alco-
hol mag drinken; We dit jaar een bruin café introduceren op de dinsdagavond en 
dat deze avond toegankelijk is vanaf 18 jaar (en gratis); Op vrijdag 17 juni Back to 
Session Kolibri plaatsvindt, waarbij we hopen veel (oud) Stedumers te treffen; “Op 
fout geluk”, het foute feest, op 18 juni is en dat voor alle leeftijden is; De autocross 
plaats vindt op zaterdag 20 augustus; Wij heel erg blij worden van leuke vrijwilli-
gers, die zich kunnen melden via de website; Onze website 
www.feestweekstedum.nl al weer volop actief is;  Via de website ook opgaves 
voor de  vrijwilligers voor kindermiddag en acts voor de Voice of Stedum kunnen 
worden doorgegeven;  Wij ook op social media actief zijn(bijvoorbeeld via htt-
ps://www.facebook.com/feestweekstedum); Wij er samen met heel Stedum weer 
een geweldige feestweek van willen maken! 
 

Prijzen weekkaarten 
- 1-persoonskaart (t/m 64 jaar): € 30,00 

- Senioren (vanaf 65 jaar): € 20,00  

- Weekkaart gezin kinderen onder 14 jaar: € 65,00 
- Weekkaart gezin kinderen onder 18 jaar: € 75,00 
 

Tamara Werkman 
Stichting Op Goud Geluk 
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In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze keer Richard en Marlies Klasens, Sien Jensemahorn 7. 
 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds 30 april 2016.” 
 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
Marlies: “Ik ben geboren en getogen in Groningen.” 
Richard: “Ik ben geboren in Winschoten en heb mijn jeugd doorgebracht in Uithui-
zermeeden.” 
 

Wat doen jullie  voor de kost? 
Richard: “Ik ben magazijnmedewerker bij de Eemshaven.” 
Marlies: “Ik ben huisvrouw.” 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid? 
Richard: “Ik verzamel graag modelvrachtauto’s : Scania’s, Dafs, Volvo’s.” 
Marlies: “Ik maak graag schoon.” 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Richard en Marlies: “We houden van dagtochtjes maken.” 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland? 
Marlies: “Ik neem mijn bikini mee.”  
Richard: “Ik neem eten en drinken mee. Verder een leesboek en een puzzelboek.” 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen? 
“We wilden graag in een rustig dorp wonen en dit huis kwam beschikbaar.” 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Zo ja, hoe? 
“Nog niet.” 
 

Wat is je favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Stedum 
dit boek of deze film zien? 
Richard: “Ik hou graag van comedy films, bijvoorbeeld een film van Bud Spencer. 
Hij is een Italiaanse filmacteur en maakte vooral furore in het genre spaghettiwes-
tern, waarin hij vaak een duo vormde met landgenoot en collega-acteur Terence 
Hill. Het zijn ontspannende films.” 
Marlies: “Ik hou van horror films.”   
 

Wat vinden jullie naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
Richard: “Ik vind de Bartholomeüskerk erg mooi en het landschap om het dorp.” 
 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Wat zou je voor 
Stedum doen met een miljoen?” 
“Groot feest vieren.”  
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Wat vinden jullie het leukste dorp van de provincie Groningen?” 
 

Afie Nienhuis 
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Naam (fusie)school Stedum: De KLAVER  
 

Onder zeer grote belangstelling is op 20 april de naam van de (fusie) school in 
Stedum gekozen. Maar liefst 93 aanwezigen brachten hun stem uit in 2 rondes 
om tot de naam van de school te komen die op 1 augustus 2016 ontstaat door  
fusie van De Bongerd en de Crangeborg.  
 

De naamcommissie had de ingestuurde namen (43) teruggebracht tot 10. In een 
eerste schriftelijke stemronde werden De Klaver, PadWiezer en Hilmaarborg ge-
kozen als de drie favoriete namen. In de 2e stemronde werd met grote meerder-
heid gekozen voor de naam De KLAVER.  
 

Eva Smit, leerling van groep 7 van De Crangeborg, ging als inzender van de win-
nende naam aan de haal met een vrij te besteden dinerbon van 50 euro en de 
toezegging dat ze bij de opening van de nieuwe school (in 2018) betrokken zal 
worden.   
 

De betekenis van De KLAVER werd door Eva als volgt omschreven.  
"De KLAVER is een teken van geluk. Ik hoopt dat de school heel veel geluk 
brengt aan alle kinderen die op deze school komen en gaan. Op alle 4 de blaad-
jes moet een kleur komen, omdat alle kinderen anders zijn en daarom allemaal 
welkom zijn. De verschillende kleuren staan dan voor samenwerking, diversiteit, 
vreugde en liefde". 
 

Op de foto wordt 
Eva Smit bedankt 
door Pieter Berend 
Slager (voorzitter 
van de gezamenlij-
ke MR). Links op 
de foto staat Arend 
Koenes die als 
voorzitter van de 
naamcommissie de 
'verkiezing' in goe-
de banen leidde. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Aansluitend was er een geslaagde ouderavond waarbij de ouders en overige be-
langstellenden nader werden geïnformeerd over de verdere invulling, onder ande-
re tijdelijke huisvesting, onderwijsmodel en identiteit, van de prachtige nieuwe 
school die Stedum per 1 augustus krijgt. 
 

Arend Koenes 



 8

Dorpsgenoten, 
 

Het bestuur van de Oranjevereniging heeft met de start van het Toneelstuk van de 
toneelvereniging Mitnkander uit Bedum op 22 april een goede start gemaakt met 
de feestelijkheden rondom de verjaardag van onze Koning Willem-Alexander. Een 
prachtige opvoering van een toneelstuk van deze vereniging waar regelmatig de 
lachspieren pijn begonnen te doen. Na de tombola sloot de voorzitster deze 
avond en wenste iedereen wel thuis. 
 

Dinsdag 26 april hadden we een spelavond gepland op de zandvlakte achter het 
sportgebouw. Helaas waren de weergoden ons niet goed gezind en was er regen-
storm-wind voorspeld. We hebben direct besloten om alles te verleggen naar bin-
nen in de sporthal. En dat pakte heel goed uit. Een springkussen voor de kids en 
voor de liefhebber een grote rodeostier. Wie kan het langst blijven zitten?Twee 
professionals stonden erbij en je kon direct de tijd aflezen. We hadden voor de 
jeugd-dames en heren een competitie gemaakt. Bij de jeugd was het Karlijn Sla-
ger en bij de dames Dinie Smit en de heren was  Jasper Tillema. Ook het Jeans 
hangen was een succes. Natasja Toxopeus- Mathijs Vast en Ian Cock waren de 
winnaars. Het bleef nog lang gezellig in de sporthal. 
 

Koningsdag 27 april. Tegen 9.30 uur was er de aubade in samenwerking met de 
muziekvereniging Jehova Nissi bij het Hervormd Centrum en na de toost op de 
Koning werd iedereen getrakteerd op koffie met oranjekoek. We hebben deze dag 
afgesloten met de vossenjacht voor om 11.00 uur de vossenjacht voor de kinde-
ren van de basisscholen. 
 

Voor het eerst in lange tijd hebben we geen middagprogramma. Het avondpro-
gramma hadden we verplaatst naar 22 april daar we geen toneelgroep konden 
vinden voor 27 april. Volgend jaar zullen we in ieder geval wel toneel hebben op 
koningsdag dat hebben we inmiddels afgesproken. Het bestuur van de Oranje-
vereniging bedankt alle vrijwilligers die aan de evenementen hebben mee gehol-
pen want zonder vrijwilligers hebben we geen festiviteiten 
 

Coby Nienhuis 
 

 

Pauze activiteitenmiddagen Zorgzaam Stedum 
 

De activiteitenmiddagen van Zorgzaam Stedum in het Swaithoes zijn bedoeld als 
gezellige middag voor Stedumers die graag in contact willen komen met andere 
Stedumers. Voor mensen, van jong tot oud, die een beetje aanspraak willen heb-
ben. Tot nu toe zijn deze middagen door een wisselend aantal deelnemers be-
zocht. Misschien moeten we het in een andere vorm gaan gieten, misschien moe-
ten we er mee stoppen, we moeten er even over nadenken. Als u suggesties 
heeft dan horen we het graag. Tot september zullen er in elk geval geen midda-
gen meer georganiseerd worden. Hoe we daarna verder gaan zullen we laten we-
ten via de Stedumer. We wensen jullie allemaal een mooie zomer! 
 

Karel Zuiderveld 
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400 woorden 
 

Voetbal ben ik gewend 
 

 
Marlien Koenes (rechts, onderste rij) tussen haar teamgenoten 

 
Al fietsend door het dorp krijg ik onderweg wel suggesties voor deze rubriek. Zo 
kom ik bij Marlien Koenes terecht. Is ze in voor 400 woorden? "Oké, " zegt ze, 
"over voetbal. Maar ik wil alleen met een elftalfoto in de Stedumer."  
We praten in de keuken waar ook een krijtbord hangt met daarop corveeafspra-
ken alsmede de trainingstijden voor de voetballende kinderen. Marlien traint op 
maandag en donderdag, voor Jop(13) en Wieke(11) gelden andere tijden. "Weet 
je voetbal is mijn hobby". "Nou", reageer ik, "ik ben weliswaar op zoek naar pas-
sies maar - laten we wel wezen- een hobby kan altijd nog uitgroeien tot een pas-
sie…" 
 

De zestienjarige Marlien, havo vier, vertelt helder, soms wat terughoudend. Naast 
school en voetbal werkt ze op zaterdagavond bij de AH. Een enkele keer gaat ze 
naar de Flits (jongerensoos in Loppersum), maar het leukst is "het gewoon met 
mijn vriendinnen zijn". "Ik zat eerst op volleybal maar dat stopte in 2013 en toen 
begon hier meidenvoetbal. Het zijn beide teamsporten, het enige echte verschil is 
het gebruik van voeten in plaats van handen. Nou ja, bij wijze van spreken..." 
Meiden C: vijftien meiden, vier uit ten Post en elf uit Stedum. Het Sjo Steo tenue: 
Geelblauwe shirts, zwarte broek, geelblauwe sokken. "Zelf vind ik het - en ik ben 
niet de enige - spuuglelijk: geel en blauw matchen niet met elkaar… Ik draag Adi-
das voetbalschoenen, model F10, zwart met witzilveren blokjes. Onze coaches 
zijn Martin Ypey en Henri Roorda. We trainen wekelijks, één keer in Stedum en 
één keer in Ten Post. In de competitie zijn we een middenmoter”. Meiden C is een 
echt team en niemand blinkt uit. Ik speel op veel plaatsen in het elftal. Mijn voor-
keur is vóór of achter, niet het middenveld. Nu speel ik achter. Ik kijk goed om me 
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heen. We gedragen ons, soms schreeuwt er iemand. Als ík schreeuw, heb ik een 
doel maar niet iedereen luistert er naar. 
Voetbal is goed, voetbal ben ik gewend. Ik zie geen reden om te stoppen. Als het 
blijft, stap ik later over naar een dameselftal. Op zondagavond kijk ik op tv eredivi-
sievoetbal: echte favoriete ploegen heb ik niet en het boeit me ook niet hoe al die 
voetballers heten. Voetballen vind ik fijn, een hobby, bij een passie ben je meer 
geobsedeerd." Of voetbal ooit haar passie wordt… 
 

Math M. Willems 
 

 

Zwerfvuil 
 

 
 

Het is zoals elk jaar weer voorjaar en de eenden en vogels doen weer hun best 
om nesten te bouwen. Wat zou het heerlijk zijn als er tussen 1 januari en april niet 
dagen zwerfvuil geraapt hoeft te worden. Ik viste een geweldig stuk plastic uit de 
gracht bij de dominee en vooral erg veel vuil bij de 3 boerderijen en de zorg boer-
derij. Het is leuk dat jullie daar feesten en werken, maar zorg ervoor dat er geen 
zwerfvuil overlast ontstaat. 
De landbouwplasticvervuiling is gigantisch. Alsjeblieft boeren, de sloten moeten 
voor half maart schoon zijn voor de kikkers en eenden en vogels en vooral ook 
voor de Stedumers die toch ook genieten als alles weer schoon is, anders moet er 
een collecte worden gehouden in Stedum tegen de vervuiling. Ter illustratie een 
foto van een schone sloot met een gelukkige kikker. 
De hondenpoep overlast is al een heel stuk beter. Hartelijk bedankt voor jullie 
medewerking, fantastisch. 
 

Birgitta Prechtl 
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Zuinig zijn op de natuur in Stedum 
 

Als iemand mij vraagt wat ik leuk vind om over te schrijven in De Stedumer, dan is 
het antwoord: Over de vogels en vissen in en rond ons dorp Stedum. Laat ik 
voorop stellen dat ik daar ook altijd duidelijk in ben geweest. Heeft iemand iets bij-
zonders te vertellen over vogels en vissen dan kan die mij daarover benaderen. 
 

Over dit onderwerp kreeg ik onlangs een brief van mevrouw Schipper-Nijhoff die 
aan de Bedumerweg woont. De Stedumers die haar man hebben gekend, wijlen 
dokter Schipper, denken met eerbied aan hem terug. Ook ik herinner hem als een 
huisarts die voor iedereen klaarstond, een dokter die de gave had je gerust te 
stellen daar waar mogelijk. Hij was zeer bekwaam in zijn vak en breed onderlegd. 
Mevrouw Schipper spreekt haar bezorgdheid uit daar waar het met name om on-
ze vogels gaat. Immers, hoe vaak gebeurt het wel niet dat wij in onze tuinen gaan 
zagen en snoeien, zonder rekening te houden met de vogels. In de periode waar-
in er nesten gebouwd worden en in het broedseizoen is het noodzakelijk dat wij 
struiken en bomen met rust laten. Wat lang niet iedereen weet, is dat alle broe-
dende en inheemse vogels en hun nesten wettelijk beschermd zijn middels de 
Flora- en faunawet. Op Internet is hier heel veel over te vinden.  
Mevrouw Schipper brengt ook nog even mijn artikel ter sprake over de kauwtjes 
die bij het afbreken van een schoorsteen werden gevonden. Wij 
hebben het hier over de schoorsteen van de voormalige school met voormalige 
brandweerkazerne aan het Klokkenpad. Bij de noodzakelijke afbraak van deze 
schoorsteen werd een nest met nog jonge en kale kauwtjes gevonden. Iets derge-
lijks kan men ook verwachten bij het doorzagen van een boom en struik in de 
broedperiode van de vogels. Maar al te vaak ziet men dat er dan slachtoffers ge-
maakt worden. Gelukkig dat de genoemde kauwtjes zo goed terecht zijn gekomen 
dankzij de zorg van de families aan de Stedumer haven! 
Wie zich verdiept in de vogelopvang weet waar het over gaat. Elk jaar worden 
daar jonge vogeltjes naar toegebracht omdat er ergens een nest is verstoord. La-
ten wij de vogels in onze tuinen met respect behandelen laat mevrouw Schipper 
weten. 
Echter vogeltjes zijn niet de enige dieren die uit een nest kunnen vallen. In het te-
lefoongesprek wat ik later met mevrouw Schipper voer, vertelt ze over haar klein-
dochter Haitske. Zij is de oudste dochter van mevrouw Schippers dochter Anna 
Schipper. Anna was ten tijde dat haar vader hier huisarts was de doktersassisten-
te van Stedum. Herinnert u zich Anna nog? Haar dochter Haitske werkt parttime in 
de vogelopvang 'De Fûgelhelling' in Ureterp (Friesland). Op een fotokopie van een 
krantenartikel, dat ik van mevrouw Schipper ontving, zien wij een klein eekhoorn-
tje dat de fles krijgt... Maar liefst vijf kleine eekhoorntjes worden thans in Ureterp 
grootgebracht. En let wel! Drie daarvan komen uit een nest uit een omgezaagde 
boom! Een duidelijk voorbeeld van nestverstoring, vind u niet? 
 

Ook schrijft mevrouw Schipper over de groene longen. Laten wij zuinig zijn op 
boom en struik die immers in ons gebied onze groene longen zijn. En daar kun-
nen wij niet zonder. 
 

Eldert Ameling  
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De zwaluwen van Steem 
 

Zo lang ik me kan herinneren houd ik van zwaluwen. Of ze nu op een telefoon-
draad (ja, die had je nog in m’n jeugd) of op een elektriciteitsdraad zitten of prach-
tig laag (slecht weer) of hoog (mooi weer) door de lucht scheren, ze zijn prachtig. 
Waarom nu juist de zwaluw? En dan vooral die zwart-witte huiszwaluw, terwijl de 
boerenzwaluw zo prachtig blauw en rood is en een veel langere staart heeft? Ik 
denk dat dat komt door een prentenboek: ‘Alle voetjes dansen mee’, met uit het 
Tsjechisch vertaalde versjes en prachtige pasteltekeningen. Mijn moeder las het 
vaak aan mij voor en later las ik het zelf, als kind, en nóg later met een van mijn 
eigen kinderen op schoot. Misschien komt die zwaluwenliefde wel door dit versje 
en, vooral de bijgaande illustratie, die in het echt dus mooi gekleurd is: 
 

 
 

De zwaluwtjes zijn geboren 
 

Hiep hiep hoera! Het is zo ver. 
De schalen zijn gebroken. 
Daar komen over ’t zwaluwnest  
Drie koppetjes gestoken! 
 

Dag lieve zwaluwmoeder, 
Hoe gaat het met je kleinen? 
Die moeten steeds gevoederd, 
Al vóór de zon gaat schijnen. 
En gaat de zon straks onder, 
Dan hebben ze nóg honger. 
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Vurig hoopte ik mijn hele leven op ook zo’n rond huiszwaluwnestje tegen mijn 
muur, zorgvuldig gemaakt van klontjes klei. Heerlijk vind ik het dan ook, dat je ze 
bij ons bij bijna alle buren ziet. Bij bijna alle buren. Beetje jammer wel dat ze uitge-
rekend bij ons nooit een nestje maakten. Maar goed, de vogels vliegen af en aan 
(en dat scheelt ons overlast van honderdduizenden muggen, neefjes, zo u wilt) en 
ik geniet met straaltjes.  
Dan snapt u misschien mijn verbijstering dat ik een aantal jaren geleden door de 
zwaluwen uitverkoren dorpsgenoten fanatiek de zo moeizaam gemetselde nestjes 
van hun muren zag verwijderen! Vanwege de overlast… Ik was – tot nu toe dan – 
met stomheid geslagen. 
Gelukkig kwam er in 2014 een boekje uit, ‘Zwaluwen van Gaast’, door Theunis 
Piersma. De hoogleraar trekvogelecologie van de RUG, die ik al jaren ken, bleek 
ook gek van zwaluwen te zijn en schreef er interessante, vermakelijke en soms 
droevige verhalen over. Droevig als het ging om het langzaam verdwijnen van de-
ze vogels, die het net als vele andere moeilijk hebben tegenwoordig. Trouwens, 
Piersma schrijft ook dat het verwijderen van de nestjes bij de wet verboden is. 
Goed om te weten. 
 

En nu komt het mooiste: vorige week zat ik in de ochtendzon achter het huis van 
de zwaluwen van de buren te genieten, toen het gekwetter wel heel  dichtbij leek. 
Wie schetst mijn verbazing? Onder de nok van onze eigen dak waren twee vogel-
tjes bezig hun klontjes klei tegen de blauwe houten muur te plakken. Ik houd mijn 
adem in… 
 

Fenneke Colstee 
 

 

GPS-tocht 2016 
 

Ook in 2016 zal er weer een GPS-tocht worden georganiseerd! Om dit vroegtijdig 
in je agenda vast te kunnen leggen geven we nu alvast de data door: vrijdag 28 
oktober en zaterdag 29 oktober 2016. Op vrijdag bestaat de doelgroep uit de 
jeugd en Stedumers, die willen ploeteren met collega’s, vrienden of sportmaatjes. 
Op zaterdag is de tocht bedoeld voor Steemer groepen. Ook zal voor de boven-
bouw van basisschool De Klaver (groepen 5, 6, 7 en 8) op vrijdagmiddag 28 okto-
ber een aangepaste versie van de navigatietocht worden gehouden. In augus-
tus/september zal nadere informatie via de Stedumer en Stedum.com bekend 
worden gemaakt. 
 

Vrijwilligers 
Zonder de hulp van vrijwilligers is het natuurlijk onmogelijk om deze tocht voor de 
zevende(!) keer te organiseren. Daarom een oproep aan diegenen, die mee willen 
helpen om deze editie weer tot een mooi succes te maken, om zich aan te mel-
den. We hebben onder andere mensen nodig voor de opbouw van de hindernis-
sen, de catering, het belteam, het afbreken en opruimen, en allerlei andere hand- 
en spandiensten. Lijkt het je leuk én leerzaam om hieraan mee te werken, meld je 
dan aan via: gpssteem2016@gmail.com. 
 

Mirjam Werkman 
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Zomers slotakkoord Jehova Nissi 
 

Wie niet zoveel afweet van fanfare- en harmonieorkesten – zoals ik vroeger – stelt 
zich daarbij een groep muzikanten voor die in hun uniformen marsen spelen op 
straat. En dat is gedeeltelijk ook zo. Wellicht zag en vooral hoorde u ons dit voor-
jaar  dan ook weer  geüniformeerd buiten spelen, op Koningsdag en op 4 mei? Al 
speelden we toen respectievelijk oude Nederlandse liedjes en onze volksliederen 
- tijdens de aubade - en koralen, de Taptoe en het Wilhelmus bij de Dodenher-
denking. Marsen spelen we op donderdagavond 2 mei, bij het inhalen van de 
avondvierdaagse, al marcheren we daar niet meer bij, energie krijg je er wel van, 
van die aanstekelijke, pittige muziek. 
 

De rest van het seizoen, maken we ons op voor het concours in Doezum, waar 
we 25 juni aan mee doen. Altijd weer superspannend; want daar laten we ons ho-
ren aan collega-orkesten en worden we beoordeeld door een strenge en deskun-
dige jury. We spelen er een mooie maar moeilijke mars, een prachtig koraal, een 
‘solowerk’ en een groot werk, ‘Atropos’, waar we elke maandagavond en op enke-
le extra ingelaste repetities hard aan werken. 
 

Ons slotakkoord spelen we dan weer onder de blote Stedumse hemel, waar-
schijnlijk op vrijdagavond 8 juli op het Borgterrein en hopelijk in samenwerking 
met Jan de Patatman. Vrolijke zomermuziek in dito kledij. Als het weer meezit en 
uzelf lekker zit op uw meegebrachte klapstoel, belooft dat een fijne, gezellige zo-
meravond voor alle Stedumers te worden. Over de details leest u later meer. 
 

Fenneke Colstee 
cmv Jehova Nissi 
 

 

Nieuws van de dorpstuin 
 

 
 

De tuin begint heel voorzichtig weer tot leven te komen, De tuinbonen en de peul-
tjes staan er nog wat kleintjes bij. De aardappels komen op en hier en daar een 
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sprietje sjalot en ui. Maar in de kas is er al heerlijke sla en de rekken staan vol 
met tomatenplanten en andere zaailingen voor in de kas en daarbuiten. Ook zijn 
er heel veel bloemenzaadjes de grond in gegaan om de nu nog kale bloemenbult 
weer kleur en geur te geven. De aardbeien bloeien en ook de fruitboompjes staan 
in feest tooi. In de kraam zijn volop tuinplantjes te koop en binnenkort zijn er ook  
tuin producten, vooral appelsap en inmaak, te koop in een kraampje in de tuin van 
Stationsweg 56. Kortom het is lente. Lente was tot nu toe het einde van het textiel 
café. Maar dit jaar niet. “Kunnen we niet gewoon doorgaan?”, was de vraag. En 
ja, waarom eigenlijk niet. Elke vrijdagochtend vanaf half tien staat dus gewoon de 
koffie klaar. Wat er zoal is gebreid en gehaakt kunt u zien tijdens de feestweek in 
de stand van de dorpstuin. Ook kunt u zich daar opgeven voor het breien van een 
tas. Dat kan gewoon thuis of bij het textielcafé. Nieuwsgierig geworden? Kom 
even langs.  
 

Mannie Hovenkamp 
 

 

Toneelvereniging ONA 
 

 

Er wordt door de leden van ONA inmiddels druk gerepeteerd aan een toneelstuk. 
Dit jaar is als vanouds gekozen voor een klucht: “Tante Bella’s beautysalon”.  
We hebben enkele nieuwe leden mogen verwelkomen waar we als vereniging erg 
blij mee zijn. 
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De klucht wordt opgevoerd op 3 en 4 juni en wel in de schuur bij familie Verduyn 
aan de Weersterweg 1. De voorstellingen beginnen om 20.00 uur.  
 

Kaarten kunt u verkrijgen vanaf 2 mei bij Annet Hofman, Molenstraat 14, (0596) 
55 18 63 en bij Agaath Vriezema, Sien Jensemahorn 8 (0596) 55 13 66. 

De kaarten kosten € 7,= voor volwassen. Kinderen t/m 12 jaar betalen € 3,-. 
 

Agaath Vriezema  
 
 

 
 

 
 

sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor  

 

Winnaars Gerard Vos en Henrike Oosterhof  
 

15e Steemer Omloop 
 

De 15ee Steemer Omloop, de  2e editie van het Buurcontact Loopcircuit, is weer 
een groot succes geworden. In ons clubgebouw Moarstee konden de lopers zich 
weer inschrijven en voorzien van startnummers en chips. De wedstrijd werd onder 
wisselende omstandigheden gelopen door 197 deelnemers die met wat voor en 
tegenwind, regen en hagel alles voor de kiezen kregen. Wel werden allemaal  re-
delijke tijden  gelopen. Begeleid door een waterige zonnetje en bewolking werd er 
door en om Stedum de 5 en 10 kilometer gelopen .Vooraf aan de loop ging de ba-
sisschooljeugd van start met hun rondjes. Aangemoedigd door het vele publiek, 
vaders, moeders, opa`s en oma`s werd er fanatiek gelopen  en na afloop was er 
een medaille en drinken en een aandenken als beloning. Om 17.00 uur werden de 
deelnemers weggeschoten  door  Cees Eisema, ons dorpsgenoot die zijn sporen 
heeft verdiend met vele jaren als verkeersregelaar. 
 

Heren senioren 

Bij de 10 kilometer senioren kwam  als eerste Gerard Vos uit Appingedam over de 
finish,gevolgd door Jeberil  Ismeil  en derde eindigde Adriaan Fransen uit Assen.  
Dames senioren 
Bij de dames  senioren werd er fel  gestreden om het hoogste schavot en het was 
Hendrike Oosterhof uit Den Haag de snelste, gevolgd door Gwenda Vasse uit 
Groningen. Derde werd Judith Mulder uit Utrecht.  
Heren 40+ 
Bij de heren 40+ werd Pieter Jan Kooi 1e gevolgd door Marcel Stoffers  uit Appin-
gedam en Koos Durenkamp  3e werd.  
Heren 50+ 

Bij de heren 50+ kwam  Klaas brouwer uit Zuidbroek als eerste over de finish ge-
volgd door Hermen Grasman uit Haren en werd Maarten Hoeksema uit Groningen 
derde.  
Heren 60+ 
Bij de heren 60+ was het  Karel Edens uit Groningen  die als eerste over de lijn 
kwam gevolgd door Henk Smit uit Groningen en als derde kwam de Winsummer 
Koos Durenkamp over de lijn.  
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Vrouwen 40+ 
Bij de vrouwen 40+ viel de overwinning  te vieren bij Marjan Oosting uit Eelde ge-
volgd door Simone Binnema gevolgd door Petra Bus uit Bedum.  
Vrouwen 50+ 
Bij de vrouwen 50 + werd Hilda Broekhuizen uit Winsum eerste, gevolgd door Aal-
tje Broekhuizen uit Meeden en als derde kwam  Ans van der Meer uit Garrelsweer 
over de finish.  
5 kilometer 
Bij de 5 kilometer waren Danielle Hoogvliet en Johan Vonck als eersten over de 
finishlijn .  
De waardebon van onze sponsor Lopers Company uit Groningen werd uitgereikt 
aan Marta van Dijk uit Kantens. 
 

De jeugdloop  
De groep 4, 5 en 6 jaar 
1e Ilja Keijser, 2e Sacha Keijser 3e Jelmer Vast.  
7, 8 en 9 jaar  
1e Anna Dijkstra 2e Esmee Huisman en 3e Ale Sandifort.  
10, 11 en 12 jaar  
1e Youri Nieborg,2e Danielle Tillema en 3e Tomas Reker. 
 

Peter Slager 
 

 

Afsluiting Schuttersseizoen 
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De Schutters hebben dit seizoen geschoten in het nieuwe clubgebouw Moarstee. 
Het seizoen startte met een open avond in september waar zich 8 nieuwe leden 
hebben opgegeven voor de schietclub. De schuttersclub uit Ten Post werd opge-
heven, maar 2 leden kwamen bij ons op de club. Stefan Gooijert en Arie Arentze. 
Het Schuttersseizoen 2015-2016 is afgesloten met de jaarvergadering - prijsuitrei-
king en kroning van de schutterskoning. 
 

De uitslag 
Hoogste kaart pistool: Rianne Lofvers  met 93 punten 
Hoogste kaart Geweer Klasse C: Ferry Mars met 110 punten                                                                     
Hoogste kaart Geweer Klasse B: Hilda de Leeuw met 114 punten                                                               
Hoogste kaart Geweer Klasse A: Coby Nienhuis met 114 punten                                                                  
Hoogste kaart Geweer Klasse H: Willem Bruinius met 116 punten. 
 

Uitslag Pistool 
3e prijs met 1972 punten, gemiddeld 78.88: Luit Keller                                                                                            
2e prijs met 2073 punten, gemiddeld 82.92: Martin van Dijken                                                                                    
1e prijs met 2175 punten, gemiddeld 87.00: Rianne Lofvers 
Rianne ontvangt voor de 7e keer de wisselbeker. 
 

Uitslag Geweer, Klasse C: 
3e prijs met 2341 punten, gemiddeld 93.64: Siebrand Dijkema                                                                             
2e prijs met 2412 punten, gemiddeld 96.48: Nico Schutter                                                   
1e prijs met 2464 punten, gemiddeld 98.56: Ferry Mars 
Ferry ontvangt de Wisselbeker en promoveert samen met Nico naar de B.Klasse. 
 

Uitslag Geweer, Klasse B: 
3e prijs met 2531 punten, gemiddeld 101.24: Hilda de Leeuw.                                             
2e prijs met 2577 punten, gemiddeld 103.08: Peter Jans.                                                                                     
1e prijs met 2585 punten, gemiddeld 103.40: Wim Gremmen. 
Wim ontvangt de Wisselbeker en promoveert samen met Peter naar de A.Klasse 
 

Uitslag Geweer, Klasse  A: 
2e prijs  met   2567 punten, gemiddeld  102.68: Corné Reker                                              
1e prijs  met   2592 punten, gemiddeld  103.68: Coby Nienhuis 
Coby ontvangt de Wisselbeker. 
 

Uitslag Geweer, Klasse  H: 
3e prijs met 2715 punten, gemiddeld 108.60: Stefan Gooijert.                                                                                         
2e prijs met 2718 punten, gemiddeld 108.72: Martin van Dijken.                                           
1e prijs met 2756 punten, gemiddeld 110.24: Willem Bruinius 
Willem ontvangt de Wisselbeker. 
 

Schutterskoning 2015-2016: Willem Bruinius 
1e secondant      Martin van Dijken.                                                                                                                         
2e secondant      Stefan Gooijert.                                                                                           
3e secondant      Rianne Lofvers. 
 

Voor de 6e keer is Willem Bruinius Schutterskoning. 
Na het toezingen van het Gronings Lied sloot de voorzitter deze feestelijke avond 
en wenste iedereen wel thuis. 
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De Schutters nemen op 26 mei deel aan het 3 houdingen toernooi van de schut-
tersvereniging de Eemslanders uit Appingedam. Knielen-Staand-Liggend schie-
ten. Altijd weer een hele kunst om deze oefeningen goed te kunnen schieten. 
Onze eerste startavond is op 8 september. 
 

Coby Nienhuis 
 

 

Slotdag v.v. Stedum dit jaar met Schijt je Rijk! 
 

Traditioneel sluit de v.v. Stedum het seizoen af met de Slotdag.  
Dit jaar is de Slotdag op 25 juni. Voor jong en oud is er weer veel te beleven op 
het sportpark. Voor de STEO-jeugd (maar iedereen is welkom) is er 's ochtends 
(vanaf 09.45 uur)  een sportief programma met voetbal en aanverwante activitei-
ten. Aan het eind van de ochtend wordt per leeftijdscategorie natuurlijk weer ge-
streden om de penaltybokaal.  
 

Ook is er weer een springkussen en stormbaan. Deze blijven overigens de gehele 
dag staan, dus ook leuk voor vertier tijdens de middag. 
 

 
 

In de middag is het 7 tegen 7 toernooi (aanvang 13.30 uur). Dit jaar strijden 13 
ploegen om de sportieve eer. Er wordt gespeeld in een drietal poules, zodat 
iedereen tegenstanders op eigen niveau treft.  
 

Om ongeveer 17.30 start Schijt je Rijk. Momenteel - maar ook op de slotdag zelf - 
worden Koepons (3 euro per stuk) verkocht door jeugdleden en vrijwilligers van de 
v.v. Stedum. Met een Koepon 'koop' je een deel van het hoofdveld. Een koe van 
Pieter Berend Slager wordt rond 17.30 uur losgelaten op het hoofdveld en op de 
plek waar zij 'schijt' wint degene met het overeenkomend Koeponnummer een 
mooie (geld)prijs. Ook de omliggende Koeponnummers vallen in de prijzen. Mocht 
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je nog geen Koepon-verkoper hebben getroffen spreek dan even iemand van het 
bestuur van de v.v. Stedum aan of koop op de Slotdag Koepons.  
 

Vanaf 18.15 uur wordt de dag afgesloten met een BBQ en een gezellige nazit. 
Ook hier geldt weer iedereen is van harte welkom om mee te doen/aanwezig te 
zijn. Voor deelname aan de BBQ is opgave vooraf noodzakelijk, dit kan tot zater-
dag 11 juni. bij Gert en Suus Hovenga (06-53 51 61 80). Net als vorig jaar is er 
speciaal voor de kinderen (tot en met 12 jaar) een kindervleespakket tegen gere-
duceerd tarief. Omdat er maximaal ongeveer 125 personen kunnen deelnemen is 
het verstandig om je zo spoedig mogelijk op te geven (let wel opgeven = betalen). 
 

Voor meer info kijk je natuurlijk op www.vvstedum.com. Bij vragen kun je ook con-
tact opnemen met Arend Koenes (a.koenes@hetnet.nl of 06-30 02 14 07) of Pie-
ter Berend Slager (boer@deheemen.nl of 06 - 40 01 85 29). 
 

Arend Koenes 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" Stedum 
 

Als ik de nummers van 'De Stedumer' van 2014 inkijk, dan weet ik zeker dat Jan 
Timmer een grote bijdrage heeft geleverd aan onderwerpen voor deze rubriek. En 
laat ik duidelijk zijn: Wij zijn er nog niet voorlopig. Naast zijn verhaal over palingen 
dat u zo dadelijk kunt gaan lezen zijn er nog wel een aantal interessante onder-
werpen waar Jan Timmer ons over vertellen wil. Maar dat komt later wel! 
Jan Timmer (1941) woont in het Molenhuis aan de Lellensterweg. Het is een 
mooie woning. Aan de zijde van de haven staan goedverzorgde oude bomen zo-
als je ze nog weinig ziet. Populair gezegd zijn die bomen de kers op de taart van 
het gezicht op de haven. Ze geven sfeer en karakter aan het landschap. 
In 2014 maakte ik de eerste aantekeningen bij Jan Timmer over palingen. Nu 
twee jaar later praten wij weer verder over dit onderwerp. Jan vertelt over Eef, zijn 
overleden vrouw en over haar vader Jurrien Rozema. 
"Wat ik nu vertel gaat over de periode van voor mijn trouwen," zegt Jan, "onge-
veer zesenvijftig jaar geleden... Dan ging ik met mijn aanstaande schoonvader 
Jurrien Rozema naar een palingvisser in Woltersum. Eerst voorbij de houtmolen 
en dan zo naar het Eemskanaal. Dan kochten wij bij die man een kilo paling. En 
soms wel twee kilo. Dan werden ze schoongemaakt en een nacht in zout water 
gezet. De volgende dag werden ze in stukjes gesneden en dan kwamen die stuk-
jes rechtop in de pan. Ze werden gestoofd in de roomboter met de deksel op de 
pan." Ze waren heerlijk vertelt Jan. "Om te zuigen! Stukjes van zeven tot acht cen-
timeter. Allemaal rechtop in de pan." 
De paling werd bereid en gegeten bij de familie Rozema. Eef die in die tijd zijn 
aanstaande vrouw was woonde nog bij haar ouders. Jan: "De familie Rozema die 
woonde in Ten Boer aan de Wigboldstraat. Mijn schoonouders hadden een manu-
facturenzaak." 
Meestal stoofde zijn aanstaande schoonvader de paling; altijd in de roomboter. 
Dan kwam daar later nog een snufje zout overheen.  
Zelf heeft Jan Timmer ook veel palingen gevangen. Samen met zijn vismaat de 
Stedumer Harm Pestoor vingen ze op een middag wel tien tot vijftien stuks. 
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"Als het onweert dan vang je ze het beste," zegt Jan, "dan willen ze wel bijten!" 
Toch is de paling geen onschuldige vis om helemaal zonder gevaar op te eten, al 
klinkt dit een beetje cru. Jan vertelt: "Mijn schoonvader heeft paratyfus gehad, 
vermoedelijk door het eten van paling. Ja, de paling is een fijne juffer voor ziektes 
zoals paratyfus! De paling is een aaseter die dode dieren opeet." Ook in het vet 
van de paling zitten gevaarlijke stoffen opgeslagen. Daar kun je een boel over le-
zen op internet. Jan zijn schoonvader heeft nog geluk gehad legt Jan Timmer uit. 
Jan zegt: "Gelukkig hadden zij een manufacturenzaak. Als ze voedsel hadden 
verkocht dan hadden ze de zaak moeten sluiten, alleen door die paratyfus..." 
Ook een andere herinnering komt boven. Jan: "We gingen vaak ook 's winters bij 
de rietgors te werk, aan de walkant. Dan staken wij het ijs aan de zijkanten los en 
stopten er stro in. Een dag later gingen we er weer naar toe. Die wallen waren 
dicht besneeuwd. Daar kwam geen zonlicht. Daar haalden wij dan de flauw ge-
worden paling uit het stro." 
 

Hij vertelt beeldend. Je ziet alles zo voor je. Toch is nog lang niet alles verteld. 
Binnenkort leest u nog wel meer over Jan Timmer. 
 

 
 

Ook deze maand ziet u een foto van de drie eerder in dit blad getoonde palingen. 
Ze zijn destijds gevangen door Jan Timmer. Eén van de drie palingen was wel 
een meter lang en had een gewicht van wel twee kilo. De andere twee wogen 
ruim een kilo per stuk. Jan Timmer: "Dat binnen dikken, hur!" 
 

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) 
 
 

 
 

30 mei   Eerste dag wandelvierdaagse (tot en met 2 juni). Start vanaf 18 
   uur bij Moarstee. 
 
3 juni   en 4 juni ONA speelt een klucht: “Tante Bella’s beautysalon”. De 
   voorstelling is in de schuur bij familie Verduyn aan de   
   Weersterweg 1om 20.00 uur 
 
11 juni   Begin van de feestweek (van 11 t/m 18 juni) 
 
11 juni   Lekker landschap, eten uit de natuur. Van 09.45 – 15.00 uur in 
   Stedum. Verzamelen bij fietsenstalling Moarstee.  
 
11 juni  Eerste vlaghijsing Stedumer vlag om 9:30 uur in Moarstee 
 
23 juni   Presentatie plan Dorpspleinfunctie Haven om 20.00 uur bij  
   De Heemen, Bedumerweg 41 
 
24 juni   Een 'dikke banden race' voor de schooljeugd uit Stedum en  
   andere dorpen van de gemeente Loppersum en Ten Post, om  
   half 5. 
 
25 juni  Zomers openluchtconcert Jehova Nissi  in samenwerking met  
   Jan de Patatman. (onder voorbehoud) 
 
25 juni   Slotdag v.v. Stedum dit jaar met Schijt je Rijk! 
 

 
 
 
 
 

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 24 juni. Kopij inleveren bij de redactie voor 
woensdag 15 juni. 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: Janna Bathoorn en Martien Spits-Straatman 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 
 


