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Het bestuur van Dorpsbelangen 
 

 

 
De Stedumer is een uitgave van ‘Dorpsbelangen’ en op de foto het bestuur van 
deze vereniging. Van links naar rechts: 
Mark Dijkstra, Borglanden 14, (85 59 68), markdijkstra463@gmail.com;  
Tamara Werkman (secretaris), Lopsterweg 6, (78 50 61 /  
06-18 72 36 57), t.hummel@rug.nl  
Hommo Smit (voorzitter), Stationsweg 3, (55 13 86 / 06-20 92 54 44), 
smit36@home.nl;  
Mathieu van Etten, A. Clantstraat 16, (06-33 65 91 72), m.vanetten@ziggo.nl;  
Jeroen Vermeer, Delleweg 11a, (55 16 22, jeroen@kerncontact.nl) 
Aafie Nienhuis, Stationsweg 38, tel. 551672 a.nienhuis@kpnplanet 
Wilco Witteveen (administrateur - niet op de foto) jvanwijk03@hetnet.nl 
 

 
 

 

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 Henk Pentinga (foto: Janna Bathoorn). Hij heeft al eerder in De 
Stedumer gestaan. Dit keer vertelt Henk over de oorlog, ondermeer over zijn oom Siebo Haan 
die in het verzet zat. Eldert Ameling praat met hem. 
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Koninginnedag = abdicatie = inhuldiging = vaartour  
 

De Oranjevereniging is erg blij dat ze een van de oranje strikken hebben ontvan-
gen. Samen met een prachtige oorkonde. We mogen deze strik als logo gebrui-
ken van het Nationaal Comité inhuldiging voor al onze festiviteiten in verband met 
de Inhuldiging van Koning Willem-Alexander. 
 

 
Op zaterdag 27 april de verjaardag van onze nieuwe Koning gaan wij om 16.00 
uur een nieuwe Koningslinde een kroonboom planten ter ere van de troonswisse-
ling op het grasveld achter de jeu de boules baan op het Klokkepad. Deze boom 
wordt na het planten opgenomen op de lijst van monumentale bomen, waarmee 
ze een beschermde status krijgen. Het Bestuur van de Oranjevereniging zal de 
boom gaan planten. 
Natuurlijk is iedereen van harte welkom om 16.00uur. 
 

30 april een historische dag beginnen wij met de Aubade om 09.15 uur samen 
met de Muziekvereniging Jehova Nissi. We hopen ook dat er veel schooljeugd 
aanwezig is om mee te zingen met de vaderlandse liedjes die ze deze week heb-
ben geleerd. 
We hebben van 10.00-10.50 uur een scherm in het Hervorm Centrum zodat we 
onder het genot van koffie en oranjekoek de abdicatie en bordesscene kunnen 
zien. 
Om 11.00 uur starten we met de Kinderspelen. In de tent van de Oranjvereniging 
zijn heerlijke gehaktballen-poffertjes-bruine bonen met spekjes-saté koffie en fris-
drank verkrijgbaar. 
 

Vanaf 12.30 uur beginnen de Steemer spelen vanaf 13 jaar.De groepen gaan on-
der andere met heuse oranje wc-potten gooien. Onze Koning Willem-Alexander 
heeft het geprobeerd op een Koninginnedag en dat viel niet mee.  
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12.30-16.00uur Priegelmarkt voor de schooljeugd op het sportterrein.  
Oranjevereniging bestaat dit jaar 65 jaar en daarom hebben we deze dag voor de 
allerkleinsten de geweldige ‘clown Joepie’ uitgenodigd. Zij maakt van ballonnen 
geweldige dierenfiguren. 
Komt dus allen naar het sportveld om iedereen aan te moedigen. 
 

Hoe te vlaggen en wanneer 
 

De verjaardag van prins Willem-Alexander, 27 april 08.00 - 20.45 uur:  vlag met 
oranje wimpel;      
Koninginnedag-Abdicatie-Inhuldiging, 30 april 08.00 - 21.10 uur:   
vlag met oranje wimpel;        
Dodenherdenking, 4 mei, 18.00 - 21.10 uur: vlag halfstok, zonder wimpel; 
Bevrijdingsdag, 5 mei 08.00 - 21.15 uur: vlag zonder wimpel; 
De verjaardag van koningin Máxima, 17 mei 08.00 - 21.15 uur: vlag met  
oranje wimpel. 
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Tevens is er in de sporthal vanaf 14.00-15.30 uur een groot scherm waarop alles 
wat er gebeurd in Amsterdam te zien is. De eedaflegging en natuurlijk tijdens de 
Inhuldiging van onze nieuwe Koning hebben wij een kleine pauze. 
20.30 uur Toneelvereniging Mitnkander uit Bedum speelt het blijspel Opa apes-
teertje punt nl in drie bedrijven onder de regie van Johan Brokken en het geluid is 
van Luit Keller Stedum.com. 
Leden gratis entree. Niet leden vijf euro. Graag kaarten reserveren bij: 
Dinie Smit (55 14 54). Syta Timmer (55 10 55). Coby Nienhuis (55 15 50) 
In verband met de vaartour van het Koninklijk gezin en het samen zingen van het 
Koningslied om 19.30 uur is de zaal om 19.15 open. 
 

Ook hier staat weer een groot scherm in de zaal. Graag zien wij u op het sportveld 
of in de zaal. 
 

Coby Nienhuis 
Bestuur Oranjevereniging 
 
 
 

 

Vrijwilligersavond Speelweek 2013 
 

In de vorige Stedumer 
was te lezen dat ook dit 
jaar de Speelweek 
weer gaat plaatsvinden, 
namelijk van 12 tot en 
met 15 augustus. Het 
thema is ‘een reis door 
de ruimte’ en ook de 
nieuwe locatie is be-
kend. De Speelweek is 
namelijk op het voet-
balveldje naast de 
gymzaal, de plek waar 
ook altijd de feesttent 
staat. 

 

De voorbereidingen zijn  in volle gang en de eerste ideeën over de invulling van 
de week zijn er ook al. Tijd om met mensen die willen meehelpen een avond te 
beleggen. Heb je belangstelling om als dagcoördinator de organisatie van een van 
de dagen op je te nemen, of wil je meehelpen op een andere manier? Dan ben je 
van harte uitgenodigd op 21 mei om half 9 bij De Heemen. 
 

Je kunt je van tevoren opgeven via e-mail, maar gewoon komen kan natuurlijk 
ook. Als je vragen hebt of ideeën, dan horen we ze graag. 
Speelweekstedum@gmail.com 
 

Ingrid Meijer 
Initiatiefgroep Speelweek 
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Herdenking 4 mei 
 

Zaterdag 4 mei  19.00 uur  herdenkings-
bijeenkomst in de Nederlands Hervormde 
Kerk te Stedum. Het Christelijk Vocaal 
Ensemble uit Stedum zal enkele liederen 
zingen en het orgel wordt bespeeld door 
Gerben Roest.  
“Vrijheid spreek je af” gelezen door Dinie 
Smit. 
De leden van de scouting de Struners 
zullen bij het verlaten van de kerk aan 

een ieder een roos overhandigen die men later bij het Monument in een grote 
mand kan steken voor het thema Vrijheid spreek je af. Onder begeleiding van de 
muziek vereniging Jehova Nissi zullen wij op gepaste wijze naar het Monument 
aan de stationsweg lopen. 
Hier zullen namens de Gemeente Loppersum, Vereniging Dorpsbelangen, Vluch-
telingenwerk, Gereformeerde kerk en de Oranjevereniging kransen en bloemen 
worden gelegd. Na afloop is een ieder welkom voor een kopje koffie in het Her-
vormd Centrum.  
 

Draag de fakkel geef je vrijheid door. Het fakkelspeldje is verkrijgbaar bij C. Nien-
huis, (0596) 55 15 50. 
 

Coby Nienhuis 
Bestuur Oranjevereniging 
 
 
 

 

Open dag Jensemaheert 
 

Na ruim een jaar bouwen, is het zover. De stal is zo goed als klaar. Vanaf de der-
de week maart melken we er al koeien. Het melken gaat naar volle tevredenheid. 
De koeien hebben het goed naar hun zin en wennen al aardig aan de nieuwe 
melkstal. De komende weken zullen we zoveel mogelijk de puntjes op de i zetten. 
De kraam- en zorgstal wordt op dit moment in orde gemaakt en ook de huisves-
ting voor de kalfjes ronden we de komende weken af. De komende maanden zul-
len nog tal van zaken geregeld moeten worden zoals onder andere De verhuizing 
van ons gezin en de beplanting rondom de stal.  
 

We willen u graag laten zien waar we het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest 
daarom nodigen wij u van harte uit voor een open dag in onze stal op zaterdag 25 
mei. Tussen 10.00 en 16.00 uur bent u van welkom.  
 

Nicole Bijen 
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De postbezorger Henk Pentinga  
 

De Tweede Wereldoorlog vergeten 
mogen wij niet, al ligt die oorlog 
inmiddels een hele tijd achter ons. 
Met de regelmaat van de klok zien 
wij nog altijd documentaires op de 
televisie voorbijkomen over die 
Tweede Wereldoorlog. Documen-
taires die er aan bijdragen, dat wij 
ons elke dag realiseren, in welke 
kostbare vrijheid wij thans mogen 
leven! 
 

Henk Pentinga (1960), een oude 
bekende in deze rubriek en post-
bezorger in Stedum, hield mij afge-
lopen zomer (2012) eventjes aan. 
Hij had zo eens nagedacht en 
meende een passend onderwerp 
te hebben gevonden voor in 'De 
Stedumer' voor de maand april 
van 2013. Dit in verband met de 
bekende data: 4 mei Dodenher-

denking, 5 mei Bevrijdingsdag. Hij had maar een paar zinnen nodig om mij uit te 
leggen waar het over zou moeten gaan. Zowel aan vaderskant als aan moeders-
kant had zijn familie het zwaar te verduren gehad tijdens de oorlog. Een onder-
werp dat wij destijds maar zuinigjes hadden besproken, zie daarvoor 'De Stedu-
mer' van december 2009. Henk had nu meer informatie en die wilde hij wel met de 
lezers delen. 
In 2009 vertelde Henk over zijn grootouders Pentinga die voor het redden van het 
Joodse jongetje Jozef Vissel, dat bij hen ondergedoken zat, postuum de Yad 
Vashem-onderscheiding ontvingen. Op 20 november 2000 namen Henk en zijn 
moeder en een zuster van zijn vader in Amsterdam een medaille en een oorkonde 
in ontvangst. In de Eremuur in de 'Tuin der Rechtvaardigen'  bij Yad Vashem, Je-
ruzalem, zijn de namen van opa en oma Pentinga gegraveerd. Nu in 2013 heeft 
Henk weer wat nieuwe informatie. Uit het bezit van zijn familie is er weer wat bo-
ven water gekomen.   
 

Henk Pentinga die vanaf 1986 tot maart 2011 in Stedum woonde, woont thans in 
Loppersum. Wij spreken af dat Henk bij mij komt. Het is vreselijk koud en beslist 
geen fietsweer. Henk neemt daarom de auto. In een plastic draagtasje heeft hij 
een boekwerkje bij zich. Het boekje is voorzien van nietjes. De blauwgemarmerde 
omslag is hier en daar wat vergeeld. Rechtsboven zit een deels getand etiket. 
Ook dat etiket is verkleurd en vertoont roestvlekjes. Met verbleekte inkt staat er 
'K.P. Groningen' opgeschreven. De gedrukte bladzijden met tekst en foto's zijn 
genummerd van 421 tot 434. Bovenaan de eerste pagina staat 'Toon Mulder' en  
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'KP-Groningen'. Alles wijst erop dat dit een oude publicatie is, waarschijnlijk van 
net na 1945. Was Toon Mulder de schrijver? Wij mogen het veronderstellen. 
 

KP betekent Knokploeg. Mensen uit het verzet vormden destijds de zogenaamde 
Knokploegen. Omdat er bij de onderduikorganisaties erg veel behoefte was aan 
de zogenaamde distributiebonnen en persoonsbewijzen, ik noem maar een voor-
beeld, pleegden de Knokploegen overvallen op bijvoorbeeld distributiekantoren en 
bevolkingsregisters. Dit is slechts een greep uit het vele werk dat de Knokploegen 
hebben verzet. Henk opent het boekwerkje dat zijn moeder weer van haar vader 
heeft gekregen. Op één van de vergeelde bladzijden wijst Pentinga een foto aan. 
Het is een portret van een vriendelijke, wilskrachtige man die de fotograaf destijds 
recht in de camera heeft aangekeken. De tekst onder de foto luidt: Siebo T. Haan, 
KP Noord-Oost Groningen, gearresteerd op 28-7-1944 te Wirdum. "Dit was een 
broer van mijn moeder en hij is verraden door een koerierster," vertelt Henk Pen-
tinga, "het was dezelfde vrouw die een relatie heeft gehad met Siert Bruins de 
man die nu regelmatig in het nieuws is. Mijn oom heette Siebo Tonnis Haan en 
was geboren op 16-8-1916. Hij zat bij de ondergrondse. Mijn moeder mevrouw 
Pentinga-Haan is nu tachtig en weet natuurlijk niet alles meer. Het is al lang gele-
den." 
 

In het artikel over Henk Pentinga uit 2009 is er sprake van dat er twee broers van 
zijn moeder zijn omgekomen in de oorlog. Ik vraag Henk of er bij hen thuis over 
de oorlog gesproken kon worden. Kon de familie dat nog verdragen? "Ja, wij 
spraken er wel over. Maar er zijn wél twee broers van mijn moeder vermoord! Nog 
steeds weten wij niet waar mijn oom Siebo begraven ligt. Mijn grootouders Haan 
kregen een bundeltje kleren en een paar schoenen terug van de bezetters. Zij 
zeiden dat Siebo overleden was aan TBC... Dat heeft mijn opa nooit willen gelo-
ven... Hij meende dat zijn zoon gefusilleerd was, in een massagraf gestopt... Mijn 
oom Siebo heeft in een kamp gezeten, niet in Groningen dus, maar veel verder 
weg." 
 

Wanneer ik later het bewuste boekwerkje lees dat ik van Pentinga te leen heb, 
lees ik dat deze oom Siebo in die tijd dat hij in het verzet zat de schuilnaam 'Henk' 
gebruikte.... Siebo, alias 'Henk' werd op 28 juli 1944 in Wirdum gearresteerd. Bij 
zeven fotoportretten van KP-leden in het boek, waaronder het zijne, wordt ver-
meld dat zij allen slachtoffer zijn geworden van het verraad van Gé Bleeker, "een 
vrouw die een twijfelachtige liefde vatte voor een SD'er, Becker genaamd". Moet 
gezegd worden dat ook in recentere boeken en publicaties vaak geschreven is 
over deze verraadster die na de bevrijding veroordeeld werd tot levenslange ge-
vangenisstraf. 
 

"Over mijn andere oom, H. Haan, die ook in de oorlog omkwam, daar heb ik ei-
genlijk geen informatie over," legt Henk uit, "hij woonde in die oorlogsjaren ergens 
anders. Die oom was al het huis uit." Maar over het Joodse jongetje Jozef Vissel 
weet Henk nu meer te vertellen. "Jozef lag gewoon bij mijn oom en tante in de 
bedstee te slapen, bij de kinderen Pentinga. Als de Duitsers dat toen hadden 
doorgekregen waren mijn grootouders meteen gefusilleerd."  
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Opa en oma Pentinga woonden op de hoek van de Wirdumerweg en de Rijksweg. 
Opa en oma Haan woonden in een woning die niet meer bestaat, waar thans het 
restaurant 't Regthuys staat. 
De moeder van Henk woont ook nog in Wirdum, zo'n 300 meter van haar geboor-
tehuis af. De vader van Henk overleed in 1989. 
Het jongetje Joop Vissel kwam uit Amsterdam. Thans woont Joop in Sydney in 
Australië. In 1975 is opa Pentinga er nog naar toe geweest, oma Pentinga was al 
overleden. Joop Vissel is nu 78 jaar. Henk Pentinga: "Hij was altijd fotograaf, foto-
grafeerde ook voor het tijdschrift met de gele rand, National Geographic." Henk 
heeft nog regelmatig contact met Joop Vissel via de mail. 
 

Henk heeft zijn opa en oma Pentinga goed gekend. "Ook mijn opa Pentinga zat in 
het verzet. Mijn opa moest voor de KP bonkaarten verstopt houden. Als de Duit-
sers in die tijd in de gaten kregen dat iemand die bonkaarten in huis had werd er 
intensief bij zo'n verdachte gezocht." Bij een controle of er ook onderduikers in 
huis zaten werd er bij de familie Pentinga een melkbus onderzocht. "Een Duitser 
graaide in die melkbus rond. Opa Pentinga had er gerst in zitten. Maar helemaal 
op de bodem lagen bonkaarten verborgen. Die waren daar verstopt in opdracht 
van de KP. Het liep gelukkig allemaal goed af omdat de soldaat niet diep genoeg 
met zijn arm door de melkbus ging." 
 

Henk Pentinga, die te kampen heeft met gezondheidsklachten en daardoor voor-
lopig de post alleen nog in Stedum aan de Stationsweg en de Bedumerweg be-
zorgt, vertelt: "Er is in Wirdum ook een straat genoemd naar mijn oom. Dat is de 
Siebo T. Haanstraat." 
Over Siebo T. Haan is nog heel wat te vinden op internet. Zo vind ik een kopie 
van een steekkaart met aantekeningen bij archieven.nl en dezelfde kopie nog een 
keer op een andere site. Volgens de gegevens hierop is Siebo begin 1945 overle-
den in Oraniënburg en begraven in Bergen-Belsen. Hij was van beroep melkrijder 
en automonteur. Siebo Haan was chauffeur bij de overval op Kantens. 
 

Als ik later Henk Pentinga hierover bel vertelt Henk: "Ook mijn opa Albertus Haan 
was automonteur, melkrijder en boderijder." Henk vertelt verder dat zijn oom Sie-
bo betrokken was bij de overval op Slochteren. 
Tenslotte vind ik Siebo ook vermeld op de lijst met ongeveer 18.000 namen, De 
Erelijst Van Gevallenen 1940-1945. 
 

Eldert Ameling 
 

 

Informatiepunt Stedum (voorheen Steunstee) 
 

Donderdag 4 april hadden we weer informatiepunt in het Hervormd Centrum. Er 
waren 16 personen aanwezig. Sieta Smit heette ons van harte welkom en in het 
bijzonder Margreet Wiersema van boerderij ‘De Heemen’ te Stedum en Jaap 
Meijer van fietsned te Oude Pekela. Allereerst begonnen we met een kopje 
thee/koffie.  Margreet kreeg eerst het woord en vertelde dat ‘De Heemen’ een bij-
zondere monumentale boerderij is, die zorg besteedt aan mens, dier en natuur.  
Een melkbedrijf met 75 melkkoeien (62 hectare land) dat doet aan natuurbeheer.  
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Ook is er een dorpstuin met groente, fruit en bloemen, die door Stedumers wordt 
gerund. Het is vruchtbare klei waarop onbespoten groente wordt verbouwd. Op de 
Zorgbuurderij bieden ze dagzorg en naschoolse zorg in de voormalige arbeiders-
woning op 50 meter van de boerderij. De Zorgbuurderij biedt ook faciliteiten voor 
bezoekers van de dorpstuin en de dierenweide. Het is ook mogelijk deze ruimte te 
huren voor vergaderingen of andere kleinschalige bijeenkomsten. Ook worden er 
workshops georganiseerd, zoals Steemer kleibakken of uienpapier/preipapier. 
Verder werden er appels verzameld in het dorp Stedum die geperst werden tot 
appelsap in de wijnboerderij. Er werd deelgenomen aan de wedstrijd Kern met Pit 
en hebben de Provinciale Prijs behaald. In het nieuwe seizoen wordt er een cur-
sus moestuin georganiseerd. In groepsverband wordt er jam en chutney bereid 
van bessen, courgettes enz. Na een praatje van een half uur werd Margreet be-
dankt door Sieta en ging met een bloemetje weer naar huis. 

 

Daarna kreeg Jaap 
het woord. Jaap is 
aangesloten bij 
fietsned, de mobiele 
fietsenmaker voor 
thuis en onderweg. 
Jaap repareert in zijn 
fietsbus gewone en 
elektrische fietsen, 
rollators, mechani-
sche rolstoelen en 
elektrisch scooters. 
Momenteel rijden er 
39 fietsbussen door 
Nederland. Wanneer 

je van plan bent een elektrische fiets te kopen dan is het de vraag wat je van plan 
bent met de elektrische fiets. Wil je een gesloten of een open kettingkast? Wil je 
de motor in het voor- of in het achterwiel? Wil je een lage instap of niet? Er zijn 
ook verschillende accu’s: brons, zilver, goud en platina. Met deze laatstgenoemde 
kun je de meeste kilometers fietsen. Een accu heeft een levensduur van 4 á 5 
jaar.  
Wanneer je een abonnement op de pech-onderweg-service van fietsned neemt, 
ontvang je een pechpas. Deze geeft recht op kosteloze reparatie bij pech onder-
weg (exclusief onderdelen). Voor het aanvragen van een reparatie bij u thuis hoeft 
u geen lid te zijn van fietsned. Voor meer informatie: fietsned servicelijn: 088-
1121123 of www.fietsned.nl. Telefoonnummer Jaap Meijer: 06-20312526 of jaap-
meijer@fietsned.nl . Ten slotte deelde Jaap folders, pennen en sleutelhangers uit. 
Ook deze keer was het een informatieve en gezellige middag. Sieta bedankte 
Jaap met een notenkoek en wenste ons allen wel thuis. 
 

Afie Nienhuis 
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In de kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of 
minder bekende bewoners van het 
dorp voorgesteld. Deze borduurt 
verder op de oude rubriek : Nieuwe 
bewoners. Deze keer  zijn Zeno en 
Anouk  en hun dochter Laurie ( 11 
maanden). Zij wonen aan Klokken-
pad  12. 
 

Sinds wanneer wonen jullie  in 
Stedum?  
Sinds  half januari 2013. 
 

Waar zijn jullie geboren?  
Zeno  is geboren in Haarlem en 
Anouk in Groningen. 
 

Wat doen jullie voor de kost?  
Zeno is shop in shop verkoper en 
Anouk is nagelstyliste. 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid?   
Zeno houdt van voetballen en Anouk 
houdt van sporten en contacten met 
familie en vrienden. 
 

 
Wat is jullie favoriete vakantiebestemming?  
Mallorca. 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland?   
Laurie en de telefoon.  
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen?  
In Stedum konden we een leuk huis huren. 
 

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

Wat zouden jullie doen als jullie de Postcodeloterij Straatprijs winnen?  
Een huis in Ten Boer  kopen. 
 

Wat vinden jullie  naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
Klokkenpad. 
 

Wat is jullie antwoord op de  vraag van de vorige nieuwe bewoonster: Wat 
zijn jullie toekomst dromen?  
Heel oud en gelukkig worden met elkaar. 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen?   
Heeft Jan de Patatman een belangrijke rol gespeeld om te verhuizen naar Ste-
dum? Zo ja, zou de nieuwe bewoners Jan aanbevelen? 
 

Afie  Nienhuis 
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Musical ‘Straten’ 
 

Na een half jaar lang repeteren durven acteurs, zangers en musici uit Ten Post, 
Garmerwolde/Thesinge en Stedum het aan u uit te nodigen voor de voorstelling 
“Straten” (Mensen van de weg). Deze musical is een initiatief van de vier-voor-u 
kerken uit de genoemde plaatsen. De musical wordt geregisseerd door Erik Bul-
thuis, die u mogelijk kent van toneelverenigingen in de omtrek en zijn hoofdrol in 
het theaterstuk Haardloper Huzengoa. Het koor wordt gedirigeerd door Judith 
Oosterhoff. Deze twee professionals hebben hun gedrevenheid, enthousiasme en 
bevlogenheid weten over te brengen op de “mensen van de weg”. De jonge en 
oude mensen van de weg spelen een cruciale rol in herkenbare alledaagse ge-
beurtenissen in een mensenleven. De voorstelling is geprogrammeerd op vrijdag 
24 mei in (Gereformeerde Kerk) te Ten Post en op zaterdag 25 mei in (Gerefor-
meerde Kerk) te Stedum, beide om 20.00 uur. De kosten van de kaarten bedra-
gen voor kinderen (tot 12 jaar) € 2,50, voor volwassenen € 5 (in voorverkoop) en 
op de voorstellingsdata € 6. Gezien de deelname van meerdere kerken is het ver-
standig om de kaarten op tijd af te halen. In Stedum kunt u vanaf 1 april de kaar-
ten kopen bij ‘t Snuusterhoukje, Molenstraat 8. 
 

Ineke van Zanten 
De stuurgroep musical Straten 
 

Donateursavond Stichting Historie Stedum 
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Woensdag 27 maart had de Stichting Historie Stedum weer een donateursavond. 
Het thema van deze avond was de middenstand van Stedum. Zo’n 40 man heb-
ben kunnen zien hoeveel middenstanders Stedum rijk is geweest. Dit riep veel 
herinneringen op bij de aanwezigen. Onder het genot van een kop koffie/thee met 
cake of koek hebben zij kunnen genieten van een powerpoint-presentatie met fo-
to’s van onder andere slager Anne Smit, de supermarkt van de familie Lalkens en 
de manufacturenwinkel van de familie Ekens. Ook zaten er veel oude advertenties 
van verschillende winkels tussen. Van veel van deze winkels heeft de stichting 
helaas nog geen foto’s in haar bezit. Mocht u nog foto’s van de middenstand van 
Stedum in uw bezit hebben, dan houdt de stichting zich van harte aanbevolen! 
 

Mariëlle Rijskamp 
Stichting Historie Stedum 
 

 

Actief, alert en bindend 
 

We schreven het al op Stedum.com: actief, alert en bindend; Nanne Santing is 
een geboren voorzitter. Zolang ik me kan herinneren was hij – met een korte on-
derbreking – voorzitter van onze vereniging. Nu heeft hij dan toch echt de hamer 
overgegeven. Eindelijk meer tijd voor al die andere bezigheden naast zijn werk, 
zoals wielrennen, sportmassage en natuurlijk spelen op zijn euphonium. Nanne 
was als bestuurder van grote waarde voor Jehova Nissi en blijft dat als lid en mu-
zikant hopelijk nog voor lange tijd.  
Onze nieuwe voorzitter is Bram van Wijk. Hij woont in ’t Zandt en speelt, behalve 
bij ons, ook daar, bij Oranje, net als enkele andere leden van ons orkest. Maar als 
je al meer dan 25 jaar in Stedum de bas bespeelt, mag je toch wel zeggen dat je 
er ook hier een beetje bij hoort. Fijn dat hij het bestuur van Jehova Nissi wil leiden. 
Bram is trouwens de trotse vader van bugeliste Esther, die niet alleen bestuurslid 
is, maar zich ook ontpopt heeft als een talentvol presentator bij onze concerten.  
 

Het Voorjaarsconcert op zaterdag 6 april was een succes. Volgens een inmiddels 
beproefde formule werd de hervormde kerk én de zaterdagavond gevuld met mu-
ziek van koren uit Ten Boer, Westeremden en Stedum én van ons orkest. Afwis-
seling verzekerd. Als u er bij was, dan wist u dat onze bijdrage varieerde van het 
rustigmakende ‘Abide with me’ via een Mary Poppins-potpourri tot ’Tranen gela-
chen’ van Guus Meeuwis in een arrangement van onze dirigent Jan Werkman. 
Behalve een spetterend openingsstuk en een vrolijke mars speelden we boven-
dien ‘Lydense’, een groter werk. Deze compositie van Rob Goorhuis is niet alleen 
fijn om te spelen, maar vooral ook heerlijk om naar te luisteren – bijvoorbeeld  als 
je vijftien maten rust hebt. Of natuurlijk als je je onder het publiek bevindt.  
 

‘Oh what a beautiful morning, oh what a beautiful day’ was de rode draad tijdens 
het Voorjaarsconcert.  Dit themalied heeft alle aanwezigen  in de Bartholomeüs-
kerk  een hart onder de riem gestoken. Die lente is nu warempel toch echt in aan-
tocht! Het lied was door onze dirigent Jan Werkman gearrangeerd voor de drie 
koren, het orkest en het publiek.  Het optreden van het Stedumse Christelijk Vo-
caal Ensemble , onder leiding van onze alt-saxofoniste Geertje Mars-van der Wal, 
was weer letterlijk en figuurlijk van ‘hoog’ niveau, evenals  het Ten Boerster man-
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nenkoor Canta Libre onder leiding van Eltjo Mulder. Wat kunnen de bassen, maar 
ook de andere stemmen in een mannenkoor, je toch kippenvel bezorgen.  Ook het 
christelijk gemengd koor Excelsior uit Westeremden onder leiding van Hans Ber-
kenbosch ontroerde met een enthousiast en verrassend optreden. De presentatie 
door Rietha Marinus, het licht en geluid van het illustere trio Ronald, Luit en Wim 
en het camerawerk van Kees Vriezema, waarmee hij de koren, die achter de 
preekstoel hun klanken het koorgewelf inzongen, op een groot projectiescherm  in 
beeld bracht, maakten het concert helemaal 
af. Al met al een ‘beautiful evening’. 
 

Na dit optreden is het tijd ons voor te berei-
den op het zomerse openluchtconcert op het 
Borgterrein. Twee dingen kunnen alvast ver-
klapt worden: het zal in samenwerking zijn 
met Stedums toneelvereniging ONA en op 
zaterdag 15 juni plaatsvinden.  
Maar zover is het nog lang niet. Eerst maar 
eens het voorjaar vieren! 
 

Fenneke Colstee 
Cmv Jehova Nissi 
 

 

Boerderij de Heemen en dorpstuin 
 

De koeien zijn op 
16 april weer 
voor het eerst 
naar buiten ge-
gaan, de eerste 
kievitseieren zijn 
gevonden, de 
grutto’s en de 
tureluurs zijn 
druk met hun ter-
ritorium, en de 
eerste scholek-
sters scharellen 
weer rond. De 
bloemenrand is  
ingezaaid, dus 
het buitensei-
zoen is weer be-
gonnen. 

 

De tuin ligt er nog steeds kaal bij. De kou en de oostenwind nodigden nog niet uit 
tot tuinieren. Maar in de tunnelkas is het lekker warm en er staan nette rijen kleine 
blaadjes: rucola sla en raapstelen. En er staan een heleboel potjes waarin plant-
jes opkomen. Ook het aardbeibed staat hier binnen mooi groen te zijn. Een heel 
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verschil met de nog bruine plan-
ten buiten. Het is het resultaat 
van de eerste cursusochtend 
moestuinieren. Dat al dat kleine 
spul uit mag groeien tot lekkere 
groenten.  
 
 

Want eind mei start de work-
shop 'Koken met de stadseboe-
rin',  Vijf keer kan er onder lei-
ding van Angela Rijnen (van de 
boerderij net buiten Stedum) en 
Sander de Leeuw (chefkok van 
hotel-restaurant Spoorzicht Loppersum) een driegangenmaaltijd bereid worden. 
Koken met wat de tuin en de boerderij te bieden hebben aan groenten en kruiden, 
vlees, zuivel en eieren. Koken zonder pakjes en zakjes.  
 

Wanneer: op de zondagen 26 mei, 30 juni, 25 augustus, 29 september, 27 okto-
ber. Je kan je voor alle vijf workshops, maar ook voor één opgeven. Elke deelne-
mer mag een gast uitnodigen om bij de zelfgekookte maaltijd aan te schuiven. 
Opgave bij Margreet Wiersema, 06 - 36 07 48 97 of buur@deheemen.nl. 
 
Zodra er aardbeien en later ander fruit te oogsten is zijn ouderen welkom om dit 
samen in te maken. Op de bijeenkomst van Informatiepunt heeft Margreet erover 
verteld. In de volgende Stedumer leest u hier meer over, maar u kunt zich hier-
voor al wel opgeven. 
 

Mannie Hovenkamp 
 

 

26e Avondwandelvierdaagse 
 

Wie zin heeft om te wandelen in en rondom Stedum, kan dit jaar weer meedoen 
aan de Avondwandelvierdaagse van 13 t/m 16 mei. Start en inschrijving is op 
maandag 13 mei vanaf 18:00 uur in het café. Deelname kost € 4,00 voor vier 
avonden inclusief medaille en € 1,00 voor een avond, ook als je als begeleider 
meeloopt. Een dagspeld kost 1,50, opgeven bij inschrijving. Voorinschrijving ver-
loopt via de contactpersonen op de Crangeborg en de Bongerd. De afstand is 5 of 
10 km, je mag dit ook afwisselen. 
 

De wandelvierdaagse is een leuk en gezellig evenement voor 180 dorpsgenoten 
en dat willen we graag zo houden. Veel vrijwilligers en de scholen zetten zich 
hiervoor in, samen met de Activiteitencommissie. Met ieders medewerking kan de 
Wandelvierdaagse 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 andere weggebruikers; Blijf op paden en wegen; Hinder 
elkaar niet; Laat planten staan waar ze staan; Houd afval bij je, bij de limona-
destop kun je het kwijt, onderweg niet. Als je je niet aan deze afspraken houdt, 
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kun je één of meer avonden van deelname worden uitgesloten. We gaan ervan uit 
dat iedereen de logica van deze regels snapt en uitsluiten niet nodig is. 
 

Op de laatste avond stellen we ons met elkaar op bij de Borgweg om in optocht 
naar café ’t Oude Raedthuys te lopen, waar de medaille-uitreiking plaats zal vin-
den. Willen de 10 km lopers op tijd starten, zodat we niet te lang hoeven te wach-
ten? Natuurlijk bij voorbaat dank aan alle helpers, de EHBO, koffieschenkers, in-
schrijvers en verkeersregelaars en iedereen veel wandelplezier gewenst! 
 

Lies Oldenhof  
Activiteitencommissie Dorpsbelangen  

 
 
 

sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp 

  

v.v. Stedum 
 

Na een zeer lange (en gedwongen) winterstop zijn alle teams van de v.v. Stedum 
weer volop aan het voetballen. Een goed moment om je als supporter, dorpsge-
noot of .. Even bij te praten over enkele belangrijke zaken en ontwikkelingen 
rondom de v.v. Stedum. 
 

Van de bestuurstafel 
Het besturen van een vereniging is en blijft een uitdagende taak. Relatief rustig 
vaarwater kan ineens immers veranderen in onstuimig water. Vele factoren en ac-
toren beïnvloeden het bestuurswerk en de gang van zaken binnen de vereniging. 
Als (vrijwillige) bestuurder de schone taak om het ‘voetbalschip’ op koers te hou-
den en het hoofd boven water te houden. Continuïteit van de vereniging is hierbij 
natuurlijk het belangrijkste doel. Voorwaar niet altijd een eenvoudige opgave, 
maar in samenwerking met en steun van de leden, vrijwilligers, sponsoren en ove-
rige betrokkenen is het mogelijk om ook een kleine voetbalvereniging als de v.v. 
Stedum ‘varende’ te houden. De blik op de toekomst is in verband met de continu-
ïteit van het voetballen aan de Bedumerweg van groot belang. Tal van ‘bedreigin-
gen’ liggen immers op de loer, denk bijvoorbeeld aan de bevolkingskrimp in de 
regio en concurrentie van andere sporten (in dorp en regio). Het creëren van op-
timale omstandigheden en randvoorwaarden om het voetbalspelletje uit te oefe-
nen (tot in lengte van dagen) is dan ook een bestuurlijke hoofdtaak. Zaken die de 
bestuurstafel momenteel beheersen gaan hier dan ook over. De samenwerking 
met de SV TEO ten aanzien van het jeugdvoetbal is door de ledenvergadering 
unaniem omarmd. Momenteel wordt met stoom en kokend water gewerkt aan de 
nadere uitwerking. Denk bijvoorbeeld aan ontwerpen van een shirt, het zoeken 
van sponsoren, het samenstellen van de teams en aanverwante zaken. Het reali-
seren van een trainingsveld aan de Hilmaarweg verloopt helaas moeizaam. Het 
kostenaspect lijkt vooralsnog de grootste uitdaging. Samen met de gemeente ho-
pen we nog steeds tot een passende oplossing te komen, maar hiervoor moet nog 
behoorlijk veel water door de Rijn. Verder is de blik natuurlijk al weer op de start 
van het nieuwe seizoen gericht.   
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Prestaties 
De sportieve prestaties van de in het geel/zwart uitkomende teams is zeker niet 
onaardig te noemen. Het 1e elftal presteert na de winterstop enigszins wisselvallig, 
maar omdat de concurrenten voor de strijd om promotie dit ook doen is er nog van 
alles mogelijk. De komende weken, met wedstrijden tegen Pelikaan S en Zuidhorn 
voor de boeg, zullen beslissend zijn voor de eindrangschikking. Het 2e elftal is de 
laatste weken goed op dreef en door zowel te winnen van Eems Boys 4 als De 
Pelikanen 3 lijkt handhaving in het eerste jaar in de reserve 4e klasse reëel. De 
‘oudjes’ blijven goed presteren en staan momenteel (gedeeld) op de 1e plaats in 
de reserve 6e klasse. Wie weet, wie weet ….feestje? Tenslotte mag het zaalteam 
van de v.v. Stedum niet onvermeld blijven. Ook zij doen het, zonder afgelastingen 
door het winterweer, naar behoren en staan in de middenmoot. 
 

De jeugd van de v.v. Stedum is na de winterstop opnieuw ingedeeld. Helaas 
gooide het koude weer de laatste weken roet in het eten en is er relatief weinig 
gevoetbald. De B-junioren hebben het lastig, maar spannen zich in voor een 
plaats in de middenmoot. De D-pupillen, al jaren een team met nauwelijks gelijk-
waardige tegenstand in de regio, liet zich lelijk verrassen door Westerbroek en 
staat daarom momenteel 2e in de competitie. Wel zijn ze, net als vorig jaar, in de 
race om weer deel te nemen aan de bekerfinale van het District Noord. Op 4 mei 
staat de belangrijke wedstrijd tegen Glimmen/Yde de Punt op het programma. De 
E1 pupillen doen het wederom goed, maar het feit dat dit team slechts 7 spelers 
heeft geeft de leiders Jan en Jeroen wel enige hoofdbrekens. Gelukkig kan er 
vanuit E2 (met 10 spelers) wel eens een speler geleend worden. E2 heeft het na 
de winterstop moeilijk. Ze voetballen prima, maar het resultaat laat nog even op 
zich wachten. De F-pupillen, die het bijzonder goed deden tot aan de winterstop, 
hebben het ook moeilijk in de competitie. Wel werd in een spannende wedstrijd 
met 2 -1 gewonnen van de jeugd van SV TEO. Zij behaalden hierdoor in 2 wed-
strijden tegen de leeftijdsgenoten uit Ten Post wel de volle zes punten. Tenslotte 
natuurlijk even kort aandacht voor de kabouters. De instuif op 13 maart was dus-
danig succesvol dat er zich momenteel 13 kabouters meester maken van het 
voetbal. Op de woensdagmiddag, een aanrader om eens te komen kijken, wordt 
er tussen kwart over 4 en 5 fanatiek getraind op het sportpark van de v.v. Stedum. 
Bij deze nog een oproep om als 4 of 5 jarige ook eens langs te komen en je talent 
te tonen (dan wel te ontwikkelen).    
 

Werving jeugdleden 
Alhoewel het voetbalseizoen pas halverwege is, zijn we natuurlijk ook al weer be-
zig met het volgend seizoen. We gaan dan samen met de SV TEO een goede, 
gezellige en kwalitatief hoogwaardige jeugdafdeling neer te zetten, maar hiervoor 
is het wel van groot belang dat de v.v. Stedum aan de ‘onderkant’ voldoende 
nieuwe spelers er bij krijgen. Dit om in het bijzonder volgend jaar ook weer een 
volwaardig F-team (6 en 7 jarigen) te kunnen samenstellen. Dus ben je 6 of 7 jaar 
kom eens langs op de woensdagmiddag (vanaf 5 uur) en train eens gratis mee.  
Zit je nu nog op zwemles en denk je na de zomer te beginnen met voetballen, 
maak dit ook bekend! Meer informatie kun je krijgen van Arend Koenes (06-
21522766), Andries de Vries of Klaas Willem Tilma.  
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Vrijwilligers gezocht 
Vrijwilligers gezocht! – met name voor de kantine. Ondanks het feit dat de v.v. 
Stedum vele vrijwilligers heeft, zijn we in het bijzonder (voor het volgend seizoen) 
op zoek naar mensen die op de zaterdagmiddag als ‘barmedewerk(st)er)’ de am-
bitie hebben om de kantineploeg te versterken. Heb je interesse of wil je meer we-
ten, neem dan even contact op met Sander of Jeannette de Leeuw (kantinebe-
heerders v.v. Stedum) of een willekeurig bestuurslid.  
 

Bloemenactie 
Net als in de voorafgaande jaren zal de v.v. Stedum in de week voorafgaand aan 
Moederdag haar jaarlijkse bloemenactie houden. Op woensdag 8 mei en vrijdag 
10 mei gaan de leden en vrijwilligers in Stedum langs te deuren met bloemen.  
 

Slotdag 
De slotdag van de v.v. Stedum is dit jaar op zaterdag 8 juni 2013. Noteer deze da-
tum alvast, want het belooft weer een leuke dag te worden voor jong en oud in 
Stedum. Natuurlijk is er in de ochtend een programma voor de jeugd uit Stedum 
(met leuke spelletjes, een springkussen en patat), in de middag het 7 tegen 7 
toernooi (reeds opgave van 14 teams) en afsluitend een barbecue voor iedereen 
die de v.v. Stedum een warm hart toedraagt. Opgave voor de bbq is vooraf nood-
zakelijk, hierover volgt meer informatie. 
 

Voor meer informatie over de v.v. Stedum verwijzen wij graag naar 
www.vvstedum.com. Op deze site kun je echt alles lezen wat je over de vereni-
ging wilt weten.  
 

Arend Koenes 
Bestuurslid van de v.v. Stedum 
 

 

12e Steemer omloop 
 

Na een lekkere schaatsperiode van rondjes rijden, een elfstedentocht voor de 
jeugd  en priksleeën op de ijsbaan van Stedum, organiseert de ijsvereniging Ste-
dum op 11 mei de 12e Steemer omloop.  
 
Er zullen 2 rondes van 5 kilometer gelopen worden door de wedstrijdlopers en re-
creanten. Voor recreanten is het ook mogelijk om 1 rondje te lopen. Het parcours 
is het zelfde als de afgelopen jaren, de start is op het haventerrein en gaat langs 
de Molenstraat, Hoofdstraat, Lopsterweg, Sien Jensemahorn, Borgweg, Borglan-
den, Hilmaarweg, Stationsweg, Kleipad, Bedumerweg, G.A. Reinderspad en dan 
weer naar het Haventerrein.  
Deze wegen zullen voor alle verkeer afgezet worden, van 15.45 tot 18.15 uur. 
Mocht u boodschappen willen doen, op visite gaan of bezoek krijgen, zorg dan dat 
u deze tijden in de gaten houdt. Om alles in goede banen te leiden zullen auto-
mobilisten begeleid worden door verkeersregelaars om naar de parkeerplekken te 
rijden. Vanaf het parkeerterrein (voormalig voetbalveld ) zullen de deelnemers be-
geleid worden naar de inschrijving  in het Sportgebouw aan de Bedumerweg, 
waar men zich ook kan omkleden en douchen.  
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De inschrijving start om 15.00 uur voor recreanten, wedstrijdlopers en basis-
schooljeugd en sluit om 15.45 uur. Om 16.30 uur sluit de inschrijving voor de vol-
wassenen. De start/finish vindt weer plaats op het haventerrein.  
 

Voor de basisschooljeugd zijn er 3 catagorien; groep 1 en 2 lopen 400 meter. 
Groep 3, 4 en 5 doen een rondje dorp van 600 meter. Groep 6, 7 en 8 doen twee 
rondjes dorp, in totaal 600 meter. Alle vaders  en moeders en opa en oma`s zijn 
van harte welkom om hun kinderen en kleinkinderen weer aan te moedigen. De 
starttijd is 16.00 uur en meedoen is voor de jeugd gratis.  
Om 17.00 uur worden de recreanten en wedstrijdlopers weggeschoten door Lan-
gebaan schaatster Jolanda Langeland uit Bedum, die afgelopen schaatsseizoe-
nen vele wedstrijden heeft gewonnen op kunst- en natuurijs.  
 

Gelijk na afloop van de wedstrijden zullen er fruit, water, bouillon en een aanden-
ken voor de lopers en loopsters zijn. De prijsuitreiking van alle catagorieën zal ge-
lijk na binnenkomst van de laatste loper plaats vinden.  
De organisatie en vrijwilligers van de Steemer omloop willen alle lopers en 
Steemers uitnodigen om deze 12e Steemeromloop tot een groot succes te maken.  
 

Peter Slager 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Deze week kreeg ik een telefoontje van een oud-Stedumer: "Weet je nog dat er 
zo'n vijfentwintig jaar geleden in Stedum Tamils hebben gewoond, aan de Singel? 
Vluchtelingen? Weet jij nog hoe die ene man heette? Iedereen in Stedum kende 
die man bij naam." 
Van het ene onderwerp belandden wij op het andere. En toen weer een vraag 
over twee andere mensen uit een latere periode: "Hoe zou het met die vader en 
zijn zoon gaan? Die vluchtelingen uit dat land waar toen zo'n afschuwelijke oorlog 
was? Je weet wel, die man en zijn zoon die een aantal jaren in Stedum hebben 
gewoond?" 
 

Natuurlijk herinnerde ik mij deze mensen goed. Zo vreselijk lang geleden was het 
ook nog niet dat zij hier woonden. Ze kwamen uit een ander land dan de Tamils. 
Maar deze vader en zoon woonden ook aan de Singel. 
Wanneer deze vader visjes had gevangen in de Borggracht dan roosterde hij ze 
op een roostertje boven een houtskoolvuurtje achter zijn huis. Ook andere men-
sen aten wel eens een voorntje met hem mee. 
De man was helemaal niet bang om een vis uit de Borggracht op te eten. Toch 
werd hem dat vaak afgeraden. Dat je van deze vis misschien ziek kon worden, 
daar stoorde hij zich niet aan. 
Nog langer geleden, nog ver voordat deze vader en zoon in Stedum woonden, 
was er al een waarschuwing uitgegaan van de ambtenaren van de voormalige 
Gemeente Stedum. Alle vis die uit de Borggracht kwam mocht je niet opeten! Men 
vertelde dat onder bepaalde omstandigheden het rioolwater in de Borggracht liep. 
Bij zware regen bijvoorbeeld. Want dan was de capaciteit van het riool onvol-
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doende. Via een overloop liep rioolwater de gracht in. De vis uit de gracht was dus 
niet geschikt voor consumptie. 
Het gekke was, dat ondanks dit gegeven, de vis uit de Borggracht excellent van 
smaak moet zijn geweest. Dat heb ik meerdere malen gehoord van deze man, 
maar ook van andere mensen die vis uit deze gracht consumeerden. Maar nog-
maals deze vis is absoluut ongeschikt voor consumptie. En wie ooit nog eens van 
plan is om vis uit deze gracht op te eten, daar zeg ik tegen: Niet doen! Niet aan 
beginnen! 
 

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 april   Passage, de heer E. Knol uit Groningen over Gronings zilver. 
In het Hervormd Centrum vanaf 19.45 uur 

 
30 april   Viering Koninginnedag (abdicatie en inhuldiging) 
 
4 mei   Herdenkingsbijeenkomst 
 
11 mei  Steemer omloop 
 
13 - 16 mei  Avondvierdaagse 
 
16 mei   Informatiepunt in Hervormd Centrum van 14.00 uur-16.00 uur. 

Het onderwerp: Dirkje Kornelis spreekt over ouderenzorg 
 
21 mei  Vrijwilligersavond speelweek 
 

24, 25 mei Musical ‘Straten’ in Gereformeerde kerken van Ten Post (vrijdag) 
en Stedum (zaterdag) om 20.00 uur. 

 

25 mei   Vanaf 10.00 uur 's een kledinginzamelingsactie namens de  
gezamenlijke kerken.  
 

25 mei  Open dag Jensemaheert van 10.00 – 16.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 mei. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 15 mei. 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 
 

 

 


