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Stedum-Stedum op de fiets 
 

Vrijdagmorgen 31 augustus, 6.30 in de 
haven. Na dagen aftellen en gissen 
hoe het weer zou zijn, staan we vrij-
dagmorgen stipt op tijd klaar in de ha-
ven. Nog even een groepsfoto voor het 
vertrek. De met Make a Wishvlaggen 
en -ballonnen uitgedoste caravan is 
een mooie achtergrond. Enkele dorps-
genoten zijn ook vroeg opgestaan en 
zwaaien ons uit. Even later zouden ze 
zich al zorgen maken. Terwijl wij voor 

de buien uit fietsen, gaat het waaien en regenen in Stedum. In Blijham is de eer-
ste stop, bij de familie Nienhuis staat de koffie klaar, al na 40 km van de fiets af, 
komt dat wel goed vandaag? De planning voor deze dag is 235 km, dus er moet 
nog wel wat gebeuren. Rustig aan, is het devies en met een gangetje van 28 
km/uur gaan we de grens over. Dankzij de bezemwagen met oranje knipperlicht 
accepteren de Duitsers ons op de weg en gaan in de regel netjes om ons heen. 
Een enkele vrachtwagen is weleens ongeduldig, maar over het algemeen wordt 
ons de ruimte gelaten.  
 

Drakenburg 
Op naar de macaroni-stop op 120 km. Midden in een Duits dorpje staan Janet 
Dijkstra en Coby Nienhuis klaar op de parkeerplaats van een logopediepraktijk. 
Terwijl Fokke Fokkema uitlegt dat we nette fietsers zijn en alleen een hapje eten, 
komt Nico Schutter uit de bosjes... en wat moet je dan? Coby probeert te sussen 
en Nico is zich van geen kwaad bewust. Nanne Santing heeft zijn eerste massa-
geklant, fietsen doet hij tenslotte met zijn benen, dus wil hij tijdens een pauze best 
even de handen uit de mouwen steken. Toch maar weer snel op de fiets, voordat 
we te grote problemen krijgen. 
Deze stop heeft ons goed gedaan en vol goede moed gaan we verder. Het weer 
houdt zich prima en gezellig kletsend fietsen we door. Toch hebben we de noor-
denwind niet altijd 100% in de rug. Dan merken we ook weer even dat er voor 
zo’n tocht echt wel getraind moet worden. We zien veel nat wegdek - eventjes re-
genen wij ook nat - maar dat is weer snel vergeten als we tegen vijf uur aankomen  
  
 

Het gezicht van Stedum 
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een Stedumer. De keuze is in 
principe volstrekt willekeurig, als het maar een (oud) dorpsgenoot is. Ken je iemand die wel aan 
de rubriek wil meewerken of wil je misschien zelf: meld het de redactie.  
 

Op de foto staat dit keer Billy (foto: Janna Bathoorn). Op 4 oktober woont Billy woont vier jaar in 
Stedum. En Billy is niet het enige huisdier in Stedum… Omdat het bijna dierendag is deze keer 
ook maar eens wat Stedumer dieren in het zonnetje. Twee goudvissen, twee katten en een 
hond, een gewaagde combinatie. Omdat Eldert Ameling geen dr. Dolittle is, besluit hij maar hun 
baasjes uit te horen. 
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in Drakenburg. Een gastvrij pension, prima bedden, een goede maaltijd en lekker 
bier. Nanne start zijn massagepraktijk weer op en dan wandelen we nog naar de 
camping, waar Ylva Dekkinga de borst krijgt en de heren bier met nootjes. We ho-
ren dat de F1-fietsers, de vier mannen die de 330 km in één dag fietsen, om acht 
uur in ons uitwisselingsdorp aangekomen zijn. De laatste twee uur in de regen. 
We benijden ze niet. Op tijd naar bed, want om zeven uur staat er een uitgebreid 
ontbijt klaar. Fokko Smit maakt zich al zorgen over zijn volgende overnachtings-
adres, hij heeft angstdromen van struise Duitse vrouwen. En niet ten onrechte, 
blijkt later. 
 

Lustige Spiele 
Om half acht weer fris op de fiets, voor een tripje van 95 km. Bij de bakker in Su-
lingen doen we ons tegoed aan koffie met gebak. Er zullen er dit weekend nog 
vele volgen. Siebrand Dijkema en Helma Mulder en haar zoon Nathan houden 
ons weer gezelschap. Tegen twaalf uur staat boven op een heuvel de bekende 
blauw uitgedoste caravan. De F1-ploeg - Jan Krottje, Jan Afman, Menko Slager 
en Jan Jur Timmer - is ons dan al tegemoet gefietst. Begeleid door de auto van 
Klimaatgroep Holland maken we ons op voor het laatste stukje naar het Duitse 
Stedum. Een mooie karavaan, met Georg en zijn ligfiets voorop.  

 

(foto: Wim Zijlema) 
 

Onder passende muziek ('dat Stemer bloud bedrugt zich nait') rijden we ons zus-
terdorp binnen, waar de mensen zich al hebben verzameld bij biertent en worst-
kraam. Welkom! Fokko gaat mee met zijn gastvrouw Hannelore en ook wij vinden 
onze gastgezinnen gauw. Lekker douchen, en dan aan de 'Lustige Spiele'. Ons 
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Nederlandse team doet het prima en we doen leuke ideeën op voor Koninginne-
dag. Met touwtrekken moeten onze mannen opgeven, de dames houden de eer 
hoog. Ook het kegelen op de honderd jaar oude baan is heel bijzonder. 
 

(foto: Wim Zijlema) 
 

Volgend onderdeel is een wandeling. Begeleid door ziekenauto en brandweerwa-
gen gaan we zeven km wandelen. Daar knappen de fietsbenen weer van op en 
iedereen krijgt een Urkunde, want het was wel een prestatie. Gelukkig staat er 
weer veel taart klaar, gebakken door de dames van het dorp. Dan is het alweer 
etenstijd – we eten heerlijk varken van het spit – en daarna is er een Duits mu-
ziekoptreden, waar we iets te luid meezingen. De integratie verloopt weer prima, 
Jan Krottje houdt een mooi verhaal en ons Groningse en Stedumse volksliederen 
zingen we mooi, waarschijnlijk omdat we dat niet geoefend hebben. Dan nog dan-
sen en zo is het gauw twee uur 's nachts (of later).  
 

Ontbijt op de binnenplaats 
Op zondag is het opstaan moeilijk. Maar we krijgen een prima gezamenlijk ontbijt 
op de zonnige binnenplaats van de boerderij van de familie Peyers. Tegen elf uur 
stapt Georg in de ligfiets en zet koers richting Nederland. De anderen gaan ook 
geleidelijk weer op huis aan. Gek om te ervaren, dat je met de auto ook nog best 
lang onderweg bent (3,5 uur rijden). In 2014 (eind juni?) rekenen we op een te-
genbezoek. Maar eerst volgend jaar weer een tweedaagse met Oet Steem! 
Een speciaal woord van dank aan Janet en Coby voor de catering, Nanne voor de 
massage en Fokke en Siebrand als bezemwagen. Ook de chauffeurs van de te-
rugreis en de uitleners van de bussen, hartelijk dank! 
 

Lies Oldenhof 
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Stedum-Stedum op de fiets; een alternatief 
 

 

 

Ook wij vertrokken die ochtend om half zeven vanaf het haventje richting Stedum, 
maar anders: De sportfiets van Frank en mijn elektrische fiets volbepakt met ons 
tentje, luchtbed, kookspullen en de rest van de bagage, namen wij de toeristische 
route. Zo brengen de knooppuntenbordjes je dan 's ochtends rond zeven uur op 
onverwacht mooie plekken in en rond Delfzijl. Plan was de fietsroute langs de dijk 
bij Termunten te nemen, maar vanwege dreigend onweer toch maar het veiliger 
binnenland opgezocht. Prachtige luchten en prima weer. Tot een eindje voorbij 
Nieuweschans. Daar braken de wolken. Na twee uur flink doortrappen – gelukkig 
wind mee – stonden we door- en doornat om twaalf uur in Leer. Negentig km op 
de teller. In de stationsrestauratie droge kleren aan en toen, volgens plan, de rest 
van de middag heerlijk in de trein naar Hannover en Hildesheim. Duitse treinen 
zijn erg fietsvriendelijk en met een Niedersachsenkarte ben je met z'n tweeën voor 
25 euro de hele dag onder de pannen. Ook een fietskaartje kost er niet veel.In 
Hannover ontmoetten we bij het overstappen dezelfde bui van 's ochtends, die 
zoals we later hoorden, ook de F1-ploeg nog heeft achterhaald. In Hildesheim 
was overal in het centrum een openluchtfestival, zodat we ons er 's avonds goed 
vermaakt hebben. De volgende morgen uitvoerig de prachtige, oude (eigenlijk ge-
restaureerde) binnenstad bekeken en toen de laatste 30 km naar onze gastvrije 
Stedumers gefietst.  
 

Het was een leuk weerzien en een vrolijke uitwisselingsboel. In alle opzichten vol-
daan reden we zondagmiddag dan ook weer het dorp uit richting Hameln met als 
uiteindelijke bestemming ons eigen Stedum. We kampeerden elke avond op leuke 
campings, reden een stuk langs de Weser, namen een veerboot, maar zo nu en 
dan ook een pittige heuvel, picnicten of pikten een terrasje, zwommen in een 
meertje, kregen voor Meppen een ernstig lekke band en ontmoetten bij zo'n  
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situatie onontbeerlijke superhulpvaardige Duitsers. Uiteindelijk reden we, precies 
een week na vertrek, Stedum weer binnen. Kortom, een fijne tocht van 490 km 
tegen de wind met veel lol en belevenissen. Een aanrader! 
 

Fenneke Colstee 
 

 

Informatieavond Duurzaam Stedum 
Op 4 oktober om 20.00 uur is er een informatieavond ‘Duurzaam Stedum’ in het 
Trefpunt. Omdat een aantal mensen de vorige actie van het Swaithoes gemist 
heeft, organiseert Dorpsbelangen (werkgroep duurzaamheid) in samenwerking 
met het Swaithoes een vervolg. 
 

Op het programma staat:  
- Installateur informeert over de mogelijkheden van zonne-energie. Wat komt er bij 
kijken. Is mijn dak geschikt? 
Enthousiaste ambassadeurs vertellen over hun ervaring met zonne-energie. 
- Wat kunnen wij doen om energie te besparen. Elke kilowatt die niet weglekt 
hoeft ook niet opgewekt te worden.  
- Kunnen wij stappen zetten naar een dorpscoöperatie die de relatie herstelt tus-
sen de productie en de aankoop van voedsel.  ”De coöperatieve koe”. 
 

Dirk van Impe 
 

 

Plannen Activiteitencommissie Dorpsbelangen najaar 2012 
 

Na een succesvolle afsluiting van het seizoen vóór de zomervakantie, met Ste-
dum de boer op , hebben we ook dit najaar wel wat te doen. Op 6 oktober doen 
we nog een rondgang in besloten kring met de boerenfamilies en de keukenploeg 
van Stedum de boer op. De boeren willen ook graag bij elkaar kijken, en de keu-
kenploeg heeft daar natuurlijk ook nog geen gelegenheid voor gehad. Op 13 ok-
tober ’s middags om 15 uur is de prijsuitreiking voor de pompoenen en zonne-
bloemenkweekwedstrijd. En dan is het al gauw weer tijd voor de ontvangst van 
Sinterklaas. Hij heeft ons laten weten dit jaar al op tijd in Stedum aan te willen 
komen, 17 november.  
 

Dit jaar willen we ook aandacht besteden aan Kerst. Er zijn plannen om samen 
met de scouting een Kerst-versierfeest te doen naar Portugees voorbeeld (?), in 
het weekend voor Kerst, en dat af te sluiten met een stamppotmaaltijd. Dit wordt 
waarschijnlijk zaterdagmiddag 22 december. Om warm te blijven zal er ook cho-
colademelk en Glühwein zijn. We moeten hier nog nader over brainstormen, re-
kening houdend met winterse omstandigheden en de andere kerstactiviteiten in 
het dorp. Op de laatste dag van het jaar is er weer het Kerstbomenvuur en het 
slokje in de haven. Inmiddels zijn er ook al data voor het volgend jaar bekend, het 
Nieuwjaarsconcert op 13 januari en de Wandelvierdaagse van 13 t/m 16 mei. Dus 
weer van alles te doen. Graag tot ziens. 
 

Lies Oldenhof 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
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Dierendag en leuke dieren uit Stedum 
 

Elk jaar op 4 oktober is het dierendag. Op die dag worden overal dieren vertroe-
teld. Ook ons dorp telt heel wat dierenliefhebbers. Men houdt hier vogeltjes, hon-
den, katten, konijnen, cavia's, kippen, wandelende takken en noem maar op. 's 
Morgens in Stedum hoor je de hanen kraaien. En regelmatig zie je mensen met 
hun hond wandelen. In elke straat spelen, zitten, liggen of lopen wel katten. 
 

In een gesprek met Janna Bathoorn, die hele mooie foto's maakt voor in 'De Ste-
dumer', krijgen wij het over een aardig zwart katertje dat zowel bij Janna en haar 
partner Jan Alwin op bezoek komt als bij ons op Klokkenpad 2. 
Hier springt het dier wel eens door het open keukenraam naar binnen. Ligt in de 
tuin, zit op het dak van de schuur, of komt uitgebreid kopjes geven. 
Bij Janna en Jan Alwin komt het katertje ook in huis. Het snoept van de katten-
brokjes van hun beide katten die er geen enkel probleem mee hebben dat het ka-
tertje op bezoek is. 
 

Afgesproken wordt dat Janna een 
foto maakt van het diertje. Gelijktij-
dig bespreken wij het idee, om na 
overleg met Erik Staal, in het vol-
gende nummer van 'De Stedumer' 
een artikeltje te wijden aan een 
aantal leuke dieren in Stedum. Dit 
omdat het al gauw dierendag is. 
Vrij snel mailt Janna mij een foto 
van het katertje. Ook weet Janna 
van wie het dier is. Terwijl ik naar 
de foto kijk, heb ik meteen door dat 
dit een ander katertje is dan het dier 
dat bij ons komt. Waarom? Het ka-
tertje op de foto heeft een aantal 
witte haartjes voor de borst, een 
aanzet van een befje. En het kater-
tje dat hier op visite komt is gitzwart 
op een wit haartje tussen nek en 
rug na.... Omdat ik wel gezien heb 
dat hij regelmatig over het bruggetje 
richting pastorie loopt, ga ik naar de 
familie Roest. Daar hoort mevrouw 
Corine Roest het hele verhaal aan. 
Ik loop met haar mee naar het 
grasveld achter de pastorie en zie 
hem daar liggen. Het katertje her-
kent mij en blijft rustig op zijn plek-

je. Hij heet Willem en is van de familie Roest! 
 

Willem, het katertje van de familie Roest 



 8

Corine Roest vertelt dat het een echt baasje is, dat ook wel eens met een 
schrammetje thuiskomt. Dat was mij ook opgevallen. Ik heb hem wel eens katten 
weg zien jagen. Ook is Willem een jager die wel eens met een prooi thuis komt, 
vertelt Corine. Hij is ruim een jaar oud en komt uit de buurt van Appingedam. Na-
tuurlijk mag Willem op de foto in 'De Stedumer'! 
 

Het zwarte katertje dat bij Janna 
komt woont bij de familie Bijsma 
aan de Adriaan Clantstraat. Op 
een avond bezoek ik Martin en 
Ilona Bijsma. En inderdaad daar 
is het andere katertje! Hij heet 
Whisky. Dus ook heel toevallig 
een naam met een W. Het is dus 
Willem en Whisky. Om nooit te 
vergeten! 
Whisky komt uit Norg. Een col-
lega van Ilona had maar liefst 
twee nesten jonge katjes. Huis-
katten. 
Ilona: "Wij zijn op visite geweest 
en hebben gelijk de jonge katjes 
bekeken." 
Martin: "Zij waren toen twee, drie 
weken oud. Daarom moesten wij 
wachten tot ze groot genoeg wa-
ren. Er waren egaal grijzen en 
zwarten. Wij hebben er toen 
meteen eentje uitgezocht." 
Ilona: "Whisky is geboren op on-
ze trouwdag, op 7 oktober 
2011!" 
En weer toevallig: ook Whisky is 
een echt baasje. Zo gauw hij 
buitenkomt gaat de knop om en 
dan is het een flink katertje dat zijn eigen territorium goed verdedigt. Maar ook 
Whisky geeft kopjes en zit graag op schoot! 
Whisky en Willem, twee katertjes die in meerdere opzichten op elkaar lijken. 
 

Vissen zijn populaire huisdieren. Je kunt met je vissen een geweldige band heb-
ben. De één heeft een vijver, de ander een aquarium. Weer een ander een goud-
vis in een goudvissenkom. 
In Stedum sprak ik met mevrouw Oldenhuis, aan de Bedumerweg en de heer 
Tjeerd Burgstra aan de Hilmaarweg. Beiden houden een goudvis in een kom. 
Burgstra heeft er eentje van maar liefst 35 jaar oud! 

Whisky, het katertje van de familie Bijsma 
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De goudvis van mevrouw 
Oldenhuis is een stuk jon-
ger. "Ik heb hem van mijn 
dochter en zwager gekre-
gen, van Tea en Dirk. Ik 
heb hem een paar jaar." 
In de goudvissenkom heeft 
Mevrouw Oldenhuis water-
plantjes gedaan. Af en toe 
komen er nieuwe water-
plantjes in. De vis eet ook 
van dat groen. 
De goudvis krijgt twee 
soorten voer: goudvissen-
voer en daarnaast 'energie 
stick'. Dat is een klein 
roodbruin balletje waar de 
vis gek op is. Als 's mor-

gens de kamerdeur opengaat, dan begint de goudvis enthousiast rondjes te 
zwemmen. "Dan weet hij dat hij eten krijgt! Het is heel belangrijk dat je je goudvis 
niet teveel voert." 
Nadat de vis een paar keer uit de kom is gesprongen ligt er op de kom een plaatje 
met fijn gaas. 
Om de veertien dagen wordt het water ververst en het groen omgespoeld. Bijzon-
der detail is dat deze actieve goudvis het plezierig vindt om met de steentjes op 
de bodem van de kom te rommelen. Dat is een apart geluid dat je meteen opvalt. 
 
Maar liefst 35 jaar is de 
goudvis van Tjeerd Burg-
stra. Hij vertelt: "In het be-
gin hadden wij twee goud-
vissen in een kom. Na zo'n 
drie jaar werden de vissen 
allebei ziek. De andere 
goudvis ging dood. Deze 
heeft het gered. Wij gaven 
er al geen cent meer voor, 
maar hij heeft waarschijn-
lijk zoveel afweerstoffen 
geproduceerd dat hij daar 
nu nog op teert!" Ook is de 
goudvis ondertussen wat 

uitgebleekt en van onde-
ren witter als sneeuw ge-
worden. "In het begin was hij fel oranje, bij het roodachtige af! Nu uitgebleekt 
oranje." 

De goudvis van mevrouw Oldenhuis wil zo nu en dan de 
wijde wereld in en springt uit de kom. 

De heer Burgstra’s vis is honkvast én stokoud: 35 jaar. 
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Verder is de goudvis van de heer Burgstra blind geworden. Maar zijn reuk is nog 
prima. Nu gaat de vis op de geur van het voer af. Tjeerd wijst er op dat je vissen 
spaarzaam moet voeren. Anders voer je ze dood. Je kunt nog beter een dag 
overslaan met voeren dan ze te veel geven. Burgstra geeft zijn goudvis goudvis-
senvoer; een beetje tussen duim en wijsvinger. Hij heeft geen waterplanten in de 
vissenkom, maar op de bodem wel een laagje kleine steentjes. 
De goudvis is nu 35 jaar oud! Dat betekent dat hij in het gezin Burgstra kwam dat 
toen nog aan de Stationsweg woonde. Vader, moeder en zoon Tjeerd. 
Is de goudvis in al die jaren wel eens uit zijn kom gesprongen? "Nee," zegt Tjeerd, 
"hij is honkvast..." 
Twee keer per week krijgt de vis schoon water. Op dinsdag en vrijdag tussen 11 
en 12 uur. "Hij krijgt gewoon kraanwater, maar een tikje warmer vanwege zijn leef-
tijd..." vertelt Tjeerd.  
Met recht vragen wij ons af: is dit de oudste goudvis van Nederland? 
 

Henk Kuin en Sietske Gort 
wonen aan de Weemweg. 
Zij hebben een prachtige 
hond: een Berner Sennen-
hond. "Wij hebben hem vier 
jaar geleden op dierendag, 
op 4 oktober, opgehaald en 
hem naar Stedum meege-
nomen!" vertelt Sietske. De 
hond heet Billy. Hij is ge-
noemd naar één van de le-
den van de Drentse boeren-
rockband 'Mooi Wark'. "Ik 
heb alle cd's van die band," 
vertelt Sietske, "tien, of elf 
stuks." 
Billy, die vast wel de groot-
ste hond van Stedum is, 
komt uit de plaats Grafhorst, 
vlakbij Staphorst. "Wij heb-
ben hem via Marktplaats 
gekocht," vervolgt ze, "hij 
komt uit een nest van tien 
pups. Alle hondjes waren al 
verzegd, behalve Billy. En 

heel wonderlijk toen Henk en ik voor het eerst bij deze mensen gingen kijken, 
kwam er één pup op ons af. Heel mooi! En wat dacht je? Dat was nou net Billy!" 
 

Ook Richard, de broer van Sietske, heeft twee Berner Sennenhonden gehad. He-
laas zijn deze honden van haar broer die in Leens woont intussen al overleden. 
"Ik wilde per se zo'n hond hebben. Het zijn geweldige dieren!" legt zij uit. Ze wan-
delt vaak met Billy. Hij heeft natuurlijk veel beweging nodig.
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"Eet zo'n hond veel?" wil ik weten. Ze laat een maatbeker zien. Twee maal per 
dag krijgt hij zo'n maatbeker vol brokken. En dat valt eigenlijk best mee. 
Heel af en toe krijgt Billy een stukje kaas, of worst. Soms een hondenkoekje. Ver-
der krijgt de hond regelmatig een flinke kauwstaaf. En hij krijgt een echt bot. Dat is 
goed voor de tanden. 
Deze grote hond slaapt in de huiskamer op de bank, of op de vloer. Ook kan hij 
lekker in de tuin lopen. 
Billy, die op 6 augustus vier jaar is geworden, heeft een mooi leven. Deze Berner 
Sennenhond straalt dat uit! 
 

Eldert Ameling   
 

 

In 2012 1e lustrum GPS-tocht! 
 

Voor de 5e keer in de historie zal begin november een GPS-tocht plaatsvinden 
rondom Stedum. De tocht zal via diverse hindernissen, sloten, vaarten en omge-
ploegde grondstukken weer een heuse uitputtingsslag worden. De route zal wor-
den gelopen aan de hand van een GPS-apparaat, dat via herkenbare marke-
ringspunten de deelnemende ploegen de weg zal wijzen. Bij een aantal marke-
ringspunten dient contact te worden gezocht met het ‘belteam’, waarbij vragen 
beantwoord en/of opdrachten vervuld moeten worden. Zowel de vragen en op-
drachten, als de tijd en het op de juiste wijze nemen van bepaalde hindernissen 
zullen bepalend zijn voor de einduitslag. Omdat de tocht rond Sint Maarten is, zal 
ieder deelnemend team uitgerust moeten zijn met een heuse lampion. Ook deze 
lampion zal een rol spelen in de eindklassering. 
 

De tocht staat dit jaar gepland voor vrijdag 9 en zaterdag 10 november. Noteer 
deze data dus alvast in de agenda. Op vrijdag 9 november zal de tocht georgani-
seerd worden voor de jeugd en voor Stedumers die de tocht eens met collega's, 
vrienden of sportmaten willen lopen. Zaterdag 10 november zal volledig gereser-
veerd worden voor deelnemers uit Stedum zelf. Het aantal deelnemende ploegen 
is gemaximeerd.  
 

Ook dit jaar zal voor de bovenbouw van de beide basisscholen (groepen 5, 6, 7 
en 8) in Stedum op vrijdagmiddag een aangepaste versie van de navigatietocht 
worden gehouden. De scholen zullen hiervoor binnenkort persoonlijk worden be-
naderd. 
Opgave is al mogelijk via het speciale e-mailadres gpssteem2012@gmail.com. 
Wil(len) je / jullie meedoen, geef je dan snel op per team (minimaal 6 tot maximaal 
10 personen) of individueel. Je kunt ook aangeven of je vroeg of laat wil starten, 
met de indeling zal geprobeerd worden hier rekening mee te houden. Ook voor 
vragen of opmerkingen met betrekking tot de navigatietocht dient dit e-mailadres 
te worden gebruikt. Uiteraard kunt u zich ook melden als vrijwilliger om mee te 
helpen met de organisatie, dit kan ook via het speciale e-mailadres. 
De deelnamekosten bedragen € 10 per persoon, dit is inclusief 3 consumpties en 
verdere verzorging onderweg. Nieuw dit jaar is dat er bij aanmelding alvast een  
bedrag van € 30 vooruitbetaald dient te worden. De organisatie investeert vooraf 
al het nodige in op te bouwen hindernissen en andere zaken, en wil een lager fi-
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nancieel risico lopen bij afmeldingen van teams of complete annulering door 
weers- of andere omstandigheden.  
Deelname geschiedt geheel voor eigen risico, maar de organisatie stelt alles in 
het werk om de tocht veilig te laten verlopen. Zo is er continu EHBO aanwezig, 
ook “in het veld” en zijn er bij diverse hindernissen mensen van de organisatie 
aanwezig om e.e.a in goed banen te leiden. Ook wordt er halverwege de tocht 
gezorgd voor de inwendige mens. 
Meld je snel aan, want het aantal deelnemende ploegen per avond is gelimiteerd! 
 

Jan Krottje 
 

 

NBvP, Vrouwen van Nu, afdeling Stedum 
 

Het nieuwe seizoen van de Nederlandse Bond voor Plattelandsvrouwen, “Vrou-
wen van Nu”, afdeling Stedum, is weer begonnen! 
 

Het is het bestuur van de NBvP, afdeling Stedum ook dit jaar weer gelukt een ge-
varieerd programma aan te bieden. De “High Tea”- middag was een geweldig 
succes, een héél mooi begin van het seizoen. Serieuze lezingen, zoals een lezing 
over hart- en vaatziekten bij vrouwen, wisselen we af met een kringfeest en een 
ontvangst van een Groninger dichter/zanger. En bezoek aan een antiekboerderij 
en een avond over de plattelandskeuken completeren het geheel. Eveneens 
staan er bezoekjes op het programma zoals het op bezoek gaan bij een andere 
plattelandsafdeling. Of gastvrouw zijn voor een bezoek van een afdeling uit de 
buurt.  
 

De diverse commissies van de afdeling Stedum, zoals de leesclub, de fietsclub, 
de handwerkgroep en natuurlijk de activiteitencommissie, weten weer iedere keer 
veel leden enthousiast te maken voor activiteiten of een leuk uitje. Soms gezellig 
uit, soms wat cultuur proeven. Echt iets voor iedere vrouw. Iedereen is vanzelf-
sprekend van harte welkom om vrijblijvend één van de avonden bij te wonen en 
de sfeer te komen proeven. 
 

De NBvP, “Vrouwen van Nu”, is een organisatie ván vrouwen vóór vrouwen, met 
hart voor hun leefomgeving. Het zijn vrouwen die elkaar willen ontmoeten; hun 
creativiteit willen ontplooien; die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken 
én die met krachtige stem willen participeren in de hedendaagse maatschappelij-
ke ontwikkelingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anita Wes-
terdijk, (0595) 46 43 25 of b.westerdijk3@kpnplanet.nl ; namens het bestuur: Betty 
Weert (0596) 55 18 58. Of kijk op www.nbvpgroningen.nl.  
 

Betty Weert 
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Prijsuitreiking zonnebloemen- en pompoenenwedstrijd 
 

Zaterdagmiddag 13 oktober om 3 uur worden de pompoenen weer gewogen. De 
unster van slager Anne Smit wordt dan voor de gelegenheid in café Het Oude 
Raedthuys aan de balken opgehangen. De zonnebloemen zijn op zaterdag 16 
september gemeten, het blijkt een nek aan nek race te zijn. De uitslag is vastge-
steld op basis van deze meting en wordt dan ook bekend gemaakt. Iedereen is 
van harte welkom, consumpties zijn voor eigen rekening. 
 

Lies Oldenhof 
 

 

 
Verslag Steunstee 
Op donderdag 6 september hadden we weer Steunstee. Deze keer gingen we per 
fiets/auto naar museum ‘De Weem’ in Westeremden. Er waren 27 personen aan-
wezig. We gingen buiten zitten in de ruime en fraaie tuin tussen de fruitbomen.  
Lisette heette ons welkom en in het bijzonder Marleen Hazenberg van de ge-
meente Loppersum. Ze vertelde ons iets over de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning (WMO). Hoe werkt het? U doet wat uzelf kan en krijgt hulp van de ge-
meente als het nodig is. De WMO heeft als uiteindelijke doelstelling dat iedereen, 
niemand uitgezonderd, meetelt in de samenleving. De gemeente zet zich daarom 
in om ‘modern noaberschap’ te stimuleren. Landelijk noemt met deze nieuwe 
werkwijze ‘De Kanteling’. 
In het verleden vroeg men specifiek om een voorziening. Tegenwoordig kijkt de 
gemeente samen naar een oplossing. De WMO-consulent van de gemeente be-
spreekt de mogelijkheden om zelf of samen met de sociale omgeving het pro-
bleem op te lossen. Dus: zelf doen, samen doen, laten doen. 
Wanneer u een probleem ervaart in uw dagelijks functioneren, kunt u zich melden 
bij het KlantContactCentrum (KCC) van de gemeente, tel. nr.: 0596-548200 of per 
mail: wmo@loppersum.nl. Hier geeft u aan wat het probleem is en welk doel u wilt 
bereiken. 
 

Na de pauze krijgen we nog gelegenheid om vragen te stellen en Lisette bedankte 
Marleen voor de informatieve middag. Daarna wenste Lisette ons allen wel thuis. 
Tenslotte kon men nog genieten van het stilleven en interieurs van kerken en 
klooster uit de Middeleeuwen van Henk Helmantel. 
 

Afie Nienhuis 
 

 
 
 

Advertentieruimte 
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In de kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze borduurt verder op de ou-
de rubriek : Nieuwe bewoners. Deze 
keer zijn Arne Haak en Eva Heering. 
Zij wonen aan Borgweg 26. 
 

Sinds wanneer wonen jullie  in Ste-
dum? 
Sinds  juni 2012 
 

Waar zijn jullie geboren? 
Arne is geboren in Loppersum en Eva in 
Beerta. 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Arne is woonbegeleider bij mensen met 
een verstandelijk beperking en Eva is 
leerkracht bij het basisonderwijs. 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid?   
Hij houdt van volleyballen en zij is crea-
tief o.a. tekenen, collages ma-
ken,schilderen en inrichten. 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebe-
stemming? 

Waddeneilanden. 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland?  
De hond en gitaar. 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen?  
We wilden een ruim huis in een dorp met een trein. Het dorp vinden we sfeervol. 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe?  
Nee, nog niet. 
 

Wat is jullie favorieteboek/film en waarom moeten alle inwoners van Stedum 
dit boek lezen of deze film zien? 
Het kinderboek ”Het Muizenhuis” van Karina Schaapman. Omdat de afbeeldingen 
foto`s zijn van een muizenhuis, dat door Karina is gebouwd. 
 

Wat vind je, naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
Het interieur van de Bartholomeüskerk en de oude kern van Stedum. 
 

Wat is jullie antwoord op de  vraag van de vorige nieuwe bewoners:  Wan-
neer jullie de keus zouden hebben, zou je dan weer opnieuw voor Stedum 
kiezen? 
Absoluut. 
Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen? 
Heb je in de tijd dat je hier woont, al sociale contacten opgedaan? 
 

Afie  Nienhuis 
 



 15

Concert: 'Herfstvariaties' 
 

Het is zaterdagavond, 20 oktober. De kinderen hebben herfstvakantie en buiten is 
het misschien  guur en koud. In ieder geval is het 's avonds al vroeg donker. Dan 
kun je in Stedum kiezen: met de verwarming en de tv aan thuis blijven óf je jas 
aan, naar de Bedumerweg en daar genieten van een sfeervol, muzikaal en lekker 
gevarieerd concert. Want gevarieerd zal het zijn. Op het programma staan: Black 
Symphony, On wings of liberty, Lied 280 (een heel mooi arrangement), Conspi-
cuous (dat je als toehoorder een heel verhaal laat beleven), Dublin Pictures (want 
ja, volksmuziek maken kunnen ze wel, die Ieren), Shine Down, Crimson Tide, 
Stairway to heaven (nu nóg swingender dan tijdens het Borgconcert) en Italian 
Fantasy (want ja, meeslepende muziek maken kunnen ze wel, die Italianen). 
En daarna zal het nog lang gezellig zijn in het Trefpunt. Iedere dorpsgenoot ont-
moet er wel bekenden. Want net als de muziek is ook ons publiek gevarieerd. 
Kortom, gun uzelf een avondje uit in Stedum; met eerst een concert en dan de 
kroeg, als het ware. Concert 'Herfstvariaties', zaterdag 20 oktober, gereformeerde 
kerk, Bedumerweg, aanvang 20.00 uur, toegang gratis. 
 

Fenneke Colstee 
cmv Jehova Nissi 
 

 

Uit de raad 
 

Na een lange zomervakantie weer een commissievergadering gehad. Het bo-
menbeleidsplan stond op de agenda. Voortaan kunnen we kappen, tenzij er spra-
ke is van een bijzondere boom. Dat spaart veel tijd uit voor het verlenen van kap-
vergunningen, tijd die de gemeente wil besteden om bomen in de gaten te hou-
den. Rondrijden en naar bomen kijken is overigens wel een leuke bezigheid denk 
ik, wat we ook heel goed zelf kunnen doen. Een column valt er niet mee te vullen. 
Daarom ga ik het hebben over het bezoek aan het Duitse Stedum, op 1 en 2 sep-
tember, waar we op het Dorffest en de Walking Tag (een wandelwedstrijd) konden 
zien hoe men in Duitsland de brandweer en het Rode Kruis mede met jeugd or-
ganiseert.  
 

Dorpsbrandweer 
Bij ons bezoek aan het Duitse Stedum (500 inwoners) viel één programmaonder-
deel op, brandweerwedstrijden, iets wat we in Nederland ook kennen, maar niet 
meer op dorpsniveau. De Stedumer Freiwillige Feuerwehr deed mee met een 
groepje van een stuk of zes brandweerlieden, voornamelijk jongeren, aangevoerd 
door een pittige commandante van plm. 22 jaar. Zij gaf een korte instructie, waar-
bij iedereen in het gelid stond en aanhoorde wat er moest gebeuren. Ze eindigde 
met hup, één, twee, drie en vervolgens werd er zo snel mogelijk een slang uitge-
rold, aangesloten, gepompt en pylonen omver gespoten. Dat alles gebeurde heel 
gedisciplineerd. De dorpen in die regio hebben nog een eigen brandweer, bij ons 
al lang verleden tijd om vast heel goede redenen. Onze brandweer is van een 
rayon, en of ze nu een kat uit de boom moeten halen of bijstand verlenen bij een 
verkeersongeluk, in alle gevallen worden er getrainde, hoogopgeleide mensen in-
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gezet. Duitsland heeft een ander systeem, dorpsinzet voor eenvoudige gevallen 
en een gespecialiseerd team voor complexere problemen. Verkeersregelaars no-
dig voor een wielertocht? Bel de dorpsbrandweer. Dat gespecialiseerde team 
heeft de leiding in complexe situaties, het wil dus niet zeggen dat de vrijwillige 
brandweer niet met moeilijke situaties geconfronteerd wordt.  
 

Rode Kruis 
Niet alleen de brandweer kent inzet van jeugd, ook het Rode Kruis reed rond met 
een door jongeren bezette ambulance achter onze wandelwedstrijd aan. Meerde-
ren van ons kregen in de warmte een blaar. Zittend in de ambulance om een 
pleister te laten plakken, hoorde ik dat ook hier jongeren worden getraind voor 
reddingstaken. Wij kennen ook EHBO en Rode Kruis, maar na het EHBO diploma 
op de basisschool doen we er meestal niets meer mee. Recent is het Rode Kruis 
Bedum, bekend van de Wandelvierdaagse, opgeheven. Alle specialisatie eist zijn 
tol, we worden groter, duurder en (soms onnodig) beter, maar we verliezen het 
contact met de realiteit. 
Het heeft mij wel aan het denken gezet, de teamgeest die je daar zag, iets doen 
met een duidelijk doel, de gezelligheid ervan, maatschappelijk betrokken zijn. De 
andere kant is natuurlijk ook getraind worden en geconfronteerd worden met ge-
varen, waar we allemaal wat van kunnen leren. Jammer dat wij dat in Nederland 
zo uit handen hebben gegeven en voor veel geld los van de dorpsgemeenschap 
organiseren. Niets te doen in een dorp? Dat is maar net hoe je de zaken aanpakt. 
 

Lies Oldenhof 
 

 

Opbrengst collecte KWF 
 

In Stedum is voor de kankerbestrijding weer een mooi bedrag van 767euro en 64 
cent opgehaald. Alle gevers en geefsters en collectanten hartelijk dank daar voor. 
 

Grietje Doornbosch 
 
 

 

 
 

sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp 

  

Basketbal in Stedum 
 

Voor de zomer zijn we met een klein, maar enthousiast groepje voormalig basket-
ballers begonnen met een basketbal-uurtje in Stedum. Rijtje, partijtje en af en toe 
een schietoefening, niets ingewikkelds, maar wel ouderwets leuk. In september 
hebben we dit weer opgepakt en vanaf nu zullen we om de twee weken op de 
vrijdag van 18.00-19.00 gezellig met elkaar een uurtje basketballen. De basket-
baldata t/m december zijn: 5 en 19 oktober, 2, 16 en 30 november en 14 decem-
ber. Heb je in een grijs verleden ook wel eens gebasketbald en lijkt het je leuk om 
mee te doen? Geef je dan op bij één van de ondergetekenden of kom gewoon 
langs bij de sportzaal aan de Bedumerweg op de tweewekelijks vrijdagavond. Ka-
rin Boonstra; (0596) 85 03 00; karinb42@hotmail.com, of Miriam Geerts (0596) 55 
19 37 mimstedum@hotmail.com. 
 

Karin Boonstra 
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Internos stratenvolleybaltoernooi 2012 
 

Ook dit jaar wordt er weer een stratenvolleybaltoernooi georganiseerd, en wel van  
29 oktober t/m 2 november. Willen jullie meespelen, geef je dan op bij één van de 
onderstaande adressen. 
 

Regels:  
Een team mag uit  maximaal 10 personen  bestaan. 
Het in het veld staande team moet minimaal 2 dames bevatten, een team met 4 
heren en 1 dame wordt niet toegestaan en heeft de wedstrijd  aldus verloren. Er 
mogen slechts twee NEVOBO-competitiespelers tegelijk spelen.                                                                        
Men mag tijdens het toernooi niet van team wisselen. Men mag voor max. 1 team 
uitkomen. Ieder team, dat als eerste staat opgesteld zorgt voor een teller. Men 
mag tijdens het toernooi geen spelers toevoegen, zorg dus voor voldoende men-
sen. Kan men niet spelen op een avond, geef dit dan door bij de inschrijving, dan 
houden we hier rekening mee tijdens de planning. Bespreek dit tevoren in je team, 
om latere problemen te voorkomen. 
Jeugd: Een team mag uit maximaal 6 personen bestaan. Er wordt met 4 spelers 
op een klein veld gespeeld. 
 

Heb je geen team en wil je toch graag meespelen, neem even contact op met de 
organisatie. 
 

Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld bedraagt voor deelnemers t/m 15 jaar  €1,50 en 
voor de overige spelers €2,50 en dient te worden afgedragen bij het inleveren van 
het inschrijfformulier. 
 
Inschrijfformulier: 
Naam team: ……………………………………. 
Contactpersoon: ……………………………………. 
Adres: ……………………………………. 
e-mail adres: ……………………………... 
Telefoon :……………………………………. 
 
NAAM  DEELNEMER  
1: …………………………………….                                          M/V 
2: ……………………………………..                                         M/V 
3: ……………………………………..                                         M/V 
4: ……………………………………..                                         M/V 
5: ……………………………………..                                         M/V 
6: ……………………………………..                                         M/V 
7: ……………………………………..                                         M/V 
8: ……………………………………..                                         M/V 
9: ……………………………………..                                         M/V 
10: ……………………………………..                                         M/V 
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Inleveren van de formulieren voor 10 oktober bij Janet Dijkstra, D. Triezenberg-
straat 5, tel. 551893; Sikko Voorma, Bedumerweg 56, tel.  551766; Catharina Re-
ker, Ypeylaan 9, tel. 551936, e-mail: c.reker@ziggo.nl 
 

Wisselbekers inleveren bij inschrijving.Vrijwilligers voor de verkoop kunnen zich 
melden bij Janet, Sikko of Catharina. 
 

Catharina Reker 
 

 

Familiezwemmen gaat weer beginnen! 
 

Op de zaterdagnamiddag nog even een lekkere frisse duik. De kinderen laten uit-
razen en zelf nog een paar baantjes trekken, gewoon een beetje dobberen of ont-
spannen en bijkletsen in het bubbelbad. En dat niet langer dan een uurtje om 
daarna heerlijk loom de zaterdagavond in te gaan. 
 

Familiezwemmen gaat weer van start in oktober en is op zaterdag van 17.15 tot 
18.15 uur in zwembad de Beemden te Bedum. Wij huren dan het zwembad af om 
te kunnen zwemmen met mensen uit de buurt. 
Onze huis-DJ, Jan Jaap Aue is ook dit jaar weer van de partij als we gaan 'disco-
zwemmen'.    
 

Zwemdata zijn; 6-13 okt./ 10-17-24 nov./15 dec./ 12-19-26 jan./ 2-9 febr./ 2-9-16 
maart / 6 april. 
Kosten; gezinsstrippenkaart 15x = €100,- /10x = €75,-/1x= €10,-  Individustrippen-
kaart 10x = €25,- / 1x = €3,- 
 

Heb je zin om ook te komen en alvast een strippenkaart te bestellen, mail dan 
naar Françoise de Thouars (francoise@jackbrandsma.com) of naar Miriam Geerts 
(mimstedum@hotmail.com). Strippenkaarten kunnen ook alvast betaald worden 
op rekeningnummer 7040331 t.n.v. M.Geerts 
 

Françoise de Thouars 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen"  
 

Verloren, of kapot gegane hengelsportartikelen, 
deel 4. 
 

Elke hengelaar zal zich tientallen voorbeelden kunnen 
herinneren van verloren of kapot gegane hengelsport-
artikelen. Het zijn dingen die kapotgaan door eigen 
stommiteit, domme pech, of de schuld van een ander. 
Peilloodjes plonzen bij het peilen in het water. Je graait 
onder het hengelen wat onbeholpen in je broekzak 
naar je zakdoek. Later blijkt dat je een sleutel verloren 
bent, of wat geld dat los in je broekzak zat. 
 

Op sommige plekken waar veel gevist wordt hangen 
regelmatig hele snoeren inclusief dobbers, lood en 



 19

haakjes in de boomtakken. Op andere plekken waar een hengelaar heeft staan 
vissen vindt men een vergeten madendoosje, peilloodjes, een verloren gulden, of 
euro.  
Een hengel glipt je uit je handen. En soms zelfs staat er per ongeluk iemand met 
een voet bovenop je hengelstok. 
 

Het volgende verhaal waarin alles gelukkig goed afloopt, is een gebeurtenis van 
zo'n vijfentwintig jaar geleden. 
Een drietal jongemannen waren met elkaar aan het vissen. Zij zaten in een rijtje 
langs het viswater. Eén van de jonge hengelaars wilde even naar huis. Zijn wo-
ning was vlakbij, een minuut of drie fietsen. 
Nu vroeg hij de beide andere jongemannen om op zijn nieuwe hengel te passen. 
Zijn hengel lag plat in de rietkraag. Op de meeste plaatsen was het riet hier plat-
getrapt. Het was maar een smal viswatertje. Toch was het hier bijna overal twee 
meter diep. 
 

De achtergebleven vismaten spraken af een geintje uit te halen. Voorzichtig 
schoof één van hen beiden de nieuwe hengelstok van hun visvriend onder water. 
Het achtereind van de hengel schoven zij daarna een stukje uit dat platgetrapte 
riet omhoog. Nu zat de hengel stevig vastgeklemd, maar was zodanig als hengel-
stok niet herkenbaar. 
 

Intussen was de jongeman van huis teruggekeerd. Snel liep hij naar de plek waar 
hij had gezeten en schrok! Waar was zijn hengel gebleven? Hadden zijn visvrien-
den niet goed opgelet? Was de hengel door een flinke vis het water ingetrokken? 
De ongelukkige hengelaar had beslist niets door. Beide andere vissers hadden de 
grootste moeite om serieus te blijven. Onmiddellijk schopte de pechvogel zijn 
schoenen uit; trok daarna zijn T-shirt en spijkerbroek uit en liet zich in het water 
zakken. Duikend en graaiend zocht hij naar zijn nieuwe hengel. 
Nu maakte gauw één van de beide visvrienden de hengelstok weer los uit het riet 
en trok deze triomfantelijk uit het water. Blij kwam zijn kameraad weer aan de kant 
en riep: "Je hebt hem weer! Fijn! Bedankt!" 
 

In dit verhaal ging het om een grapje. Toch zijn er heel wat hengels en hengelde-
len gesneuveld. Ze zijn gebroken of in het water beland. Zo af en toe bij het uit-
baggeren van kanalen en maren kom je zo'n verloren geraakt hengeldeel weer 
tegen. Je ziet ze dan liggen in de uitgebaggerde modder, kleurloos en aange-
koekt. Het is een treurig gezicht. 
In een aantal hengelsportzaken waren in de jaren waarin deze anekdote zich af-
speelde wel losse hengeldelen te koop. Zowel nieuw als tweedehands. Deson-
danks was het een heel gedoe om een vervangend hengeldeel bij je hengel te 
vinden. 
 

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) 
 
 
29 september Inzameling appels voor Steemer appelsap 
 
30 september Buitenconcert Jehova Nissi 
 
30 september Steemer WielrenTocht 
 
4 oktober   Steunstee; in het Hervormd Centrum van 14.00 uur- 16.00 uur. 

Onderwerp : Dagactiviteit in Wiemersheerd te Loppersum. 
 
4 oktober  Informatieavond Duurzaam Stedum; 20.00 uur in Trefpunt 
 
5 oktober  Start basketbal 
 
6 oktober  Start familiezwemmen 
 
16 oktober  NBvP, Vrouwen van Nu, afdeling Stedum gaat op bezoek bij Loppersum 

voor een lezing van de heer Rob Otten over alcohol en drugs. 
 
22 oktober   Passage: Wim Gremmen en Suzanne Lemstra 

Onderwerp: reis naar Mongolie 
 
20 oktober  Concert 'Herfstvariaties', fanfareorkest Jehova Nissi o.l.v. Jan Werkman, 

gereformeerde kerk, Bedumerweg, om 20.00 uur. 
 
13 oktober  Om 15 uur prijsuitreiking voor de pompoenen en zonnebloemenkweekwed-

strijd.  
 
29 oktober  Stratenvolleybaltoernooi 
 
9, 10 november GPS-tocht 
 
17 november  Intocht Sinterklaas 
 
 
 

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 26 oktober. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 17 oktober. 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 en Janna Bathoorn. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 

 


