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Noorderrondrit op Steemer ijsbaan 
 

 
 
De Steemer ijsbaan is zaterdagmiddag 3 januari omgetoverd tot een Noorder-
rondrit parcours. De kinderen die met de Noorderrondrit meededen kregen en 
kaart mee die ze bij elke plaats moesten laten stempelen. De plaatsen Zoutkamp, 
Fraamklap, Baflo, Winsum en Stedum werden bezocht door de kinderen. De 
plaatsen zelf misten deze dag één naambordje.  
 

Wim Zijlema  
Tekst en foto’s 
 

(meer foto’s: zie volgende pagina) 
 
 

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 Lies Oldenhof. (foto: Janna Bathoorn). Wie kent haar niet? Eldert Ame-
ling vroeg zich dat ook af en sprak met haar. Ook tijdens het interview kan ze niet stilzitten. 
Lees het verslag verderop in De Stedumer. 
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Inzameling Open Hof 
 

De voorbereidingscommissie  van de kerstnachtdienst van de Gereformeerde 
kerk te Stedum, wil iedereen bedanken voor de sjaals, handschoenen mutsen en 
dekens, die meegenomen zijn naar de kerstnachtdienst van 24 december voor de 
Open Hof (inloop centrum voor thuis- en daklozen) in Groningen. Fiet de Lange uit 
Westeremden en ondergetekende zijn hartelijk ontvangen in de Open Hof en alles 
werd met dank aanvaard, zeker in deze koude periode. De collecte tijdens de 
dienst gehouden heeft 162 euro opgebracht en is inmiddels overgemaakt. Na-
mens de taakgroep KerkInAktie, hartelijke dank voor Uw inzet. 
Janny Meems 
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KunstSpoor Stedum in het Hemelvaartweekend 
  
Om de 5 jaar organiseren wij, samen met veel dorpsgenoten, een Kunstmanifes-
tatie in ons dorp. Dit jaar is er voor de 3e keer KunstSpoor Stedum en wel in het 
Hemelvaartweekend op 21, 22 en 23 mei 2009.  
  
Route 
De één kilometer route (zie kaartje) dwars door de kern van het dorp, vanaf het 
Station tot aan de Jensemaheerd, blijft onveranderd.  

 
Kunstenaars 
Verschillende kunstenaars 
van naam hebben toege-
zegd mee te willen doen. 
We verwachten door hun 
deelname een landelijke 
aantrekkingskracht, zowel 
bij het publiek als in de 
media. De PR hiervoor is 
al in volle gang. Het kon 
nog wel eens erg druk 
worden in Stedum tijdens 
deze dagen! 
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Loungecafé 
Op drie plaatsen kunnen bezoekers een hapje en een drankje krijgen op een 
overdekt terras. Er komt een loungecafé in de schuur bij de Jensemaheerd, waar 
je ’s avonds vanaf vanaf 18:00 uur terecht kunt. Tijdens deze avonden zijn er klei-
ne optredens van professionele muzikanten en acteurs, video’s en filmopnames 
van kunstenaars te zien. Je kunt hier ook dineren. Een diner moet je wel even van 
tevoren reserveren.  
  
Word vriend van KunstSpoor 
Een driedaagse manifestatie zoals KunstSpoor kost veel geld. Een deel hiervan 
hopen we via subsidies en door sponsering te krijgen. Maar door de economische 
crisis draaien bedrijven ieder dubbeltje om. Hierdoor loopt de Stichting die deze 
manifestatie organiseert een groot risico. Om dit enigszins te verkleinen, kun jij als 
dorpsgenoot KunstSpoor steunen. 
Voor € 25,- word je al vriend van KunstSpoor. Vrienden van KunstSpoor krijgen 
een VIP behandeling, ontvangen gratis de catalogus en doen mee met de verlo-
ting van twee kunstwerken! Natuurlijk word je per mail op de hoogte gehouden 
van alle nieuwtjes. Je kunt je als vriend aanmelden via onze website: 
www.kunstspoorstedum.nl       Vrijwilligers 
We zijn op zoek naar vrijwilligers voor ondersteuning. Heb je zin en tijd om mee te 
werken aan dit kunstevenement, dan kun je je aanmelden voor de volgende activi-
teiten: 
Technische groep bij Jan Waling mobiel: (06-53762243) janwalinghuis-
man@planet.nl 
 
Verkeer, bewaking en suppoosten bij Lia Harkema, (55 17 82) liaharke-
ma@kpnplanet.nl of Ineke van Zanten (55 16 62) wvztransport@planet.nl 
 
Horeca bij Bert Hermelink: bhermelink@freeler.nl 
Behalve de goede verzorging die we je gedurende jouw ‘inspanning’ garanderen, 
ontmoet en spreek je veel mensen. Alle hulp is welkom!  
  
Op onze website www.kunstspoorstedum.nl kun je meer lezen over KunstSpoor 
en onze vorderingen volgen.  
  
Frans Bouma, Johan Brokken, Maria Hoeksema 
Stichting KunstSpoor  
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Beste Stedumers, 
 
Na ruim zes en half jaar Stedum, gaan wij als gezin naar Stad. U zult het mis-
schien wel gehoord hebben. We hebben hier mooie jaren gehad. Het begon 
meteen al goed: we verhuisden op 28 mei 2002 en overal in de straten van Ste-
dum hingen vlaggetjes. Dat was een feestelijk welkom! 
In de loop van de jaren hebben we Stedum leren kennen als een erg actief dorp. 
We denken dan bijvoorbeeld aan de Koninginnedagen, de feestweek, de muziek 
van Jehova Nissi op Eerste Kerstdag als het nog donker is, de intocht van Sinter-
klaas, Kunstspoor en natuurlijk aan de Noorder rondrit van 3 januari. 
Bijzonder vond ik het om voor te gaan in de tentdienst en om een keer tijdens een 
kerstconcert van Jehova Nissi een meditatie te houden.  
Stedum is ook een erg plezierig dorp om in te wonen. We hebben het ervaren als 
een prettige gemeenschap, met veel vriendelijke mensen. We herinneren ons nog 
goed hoe vol de brievenbus zat na de geboorte van de jongens! 
We kijken al met al terug op goede jaren. Nu breekt bijna het ogenblik aan dat we 
Stedum gaan verlaten. Op 8 februari is de afscheidsdienst, ’s middags om 14.30 
uur, en aansluitend is er gelegenheid in het Hervormd Centrum om ons een hand 
te geven en om koffie te drinken. Van harte welkom! 
 
Ds. Sjaak van den Berg, ook namens Annemieke, Marijke, Lisette, Daan en Thij-
men  
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In gesprek met Lies Oldenhof, 31 december 2008  
 
Keukentafelgesprek-
ken zijn niet nieuw. 
Die bestaan al sinds 
men een tafel in de 
keuken heeft staan. 
Maar ik moest er aan 
denken, toen ik na het 
gesprek met Lies 
Oldenhof aan de 
keukentafel, nog eens 
een keer op Google 
het interview met haar 
broer Bouke opge-
zocht had en dat 
vraaggesprek opnieuw 
aan het lezen was. 
Bouke Oldenhof is 
onder meer 
toneelschrijver, 
vertaler en recensent. 
Dat interview (“Yn 
petear mei”, Ria 
Bakker 2002) had ik 
destijds erg 
interessant gevonden. 
Nu zag ik het 
plotseling onder dat 

vraaggesprek staan: “het was leuk aan de keukentafel.” 
 
Wie is Lies Oldenhof? Je kunt beter vragen: Wie kent haar niet? Als je zegt: die 
mevrouw die zo veel voor Stedum doet, die aan de andere kant van het spoor 
woont, de Weersterweg, dan weet iedereen over wie het gaat. 
 
Lies woont daar met haar man Fokke Fokkema en hun twee kinderen: Janneke 
(1990) en Anne (1992). In oktober 1983 kwamen Lies en Fokke in Stedum wonen. 
In die tijd werkte Lies al vanaf 1981 in Loppersum, in Wiemersheerd, als fysiothe-
rapeute. Zij bezocht ook de mensen aan huis, kwam van Zijldijk tot Hoeksmeer. 
Zij heeft het leven zien veranderen. In die jaren ontmoette zij mensen die niet ver-
der kwamen dan hun eigen dorp. Het leven speelde zich af in kleine kring. “Wat is 
het veranderd,” zegt ze, “nu heb je de supermarkt, de middenstand is voor een 
deel verdwenen. Toch is Groningen ongerepter dan bijvoorbeeld Friesland. Gro-
ningen is minder vertroebeld door snelwegen en bedrijventerreinen.” 
In Wiemersheerd werkte ze tot 1986. 
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Over Lies Oldenhof kun je een heleboel op papier zetten. Lies heeft veel onder-
nomen, heeft zich altijd breed ingezet voor ons dorp. Ondertussen zit zij alweer 
enige tijd in de gemeenteraad van Loppersum. Zij is raadslid voor de Partij van de 
Arbeid en is daarvan de fractievoorzitter. Globaal samengevat wisselt zij met de 
andere fractievoorzitters van de coalitie, en zo nodig met de oppositie, de mening 
uit van haar partij. Maar voor het zover is vormt haar partij eerst een mening of 
een beeld over hetgeen wat aan de orde is. 
 
Tijdens ons gesprek schilt Lies dikke goudrenetten en snijdt ze in schijven. Met de 
appelboor wordt het klokhuis eruit gehaald. Appelflappen! Strakjes worden er ap-
pelflappen gebakken! Lies heeft het druk. Samen met Martin Zijlema, Anneke 
Wiersema en Karen Hemmen, de mensen waarmee zij in de Activiteiten Commis-
sie van Dorpsbelangen zit, gaat zij deze middag om vier uur kerstbomen inzame-
len. Daarvoor, om twee uur, wordt er afvalhout opgehaald. Om vijf uur wordt het 
oudejaarsvuur aangestoken, het vreugdevuur bij de jaarswisseling. 
Dan zal ze samen met Fokke appelflappen en oliebollen bakken. “Mijn moeder”, 
vertelt Lies, “bakte altijd honderden van die dingen. Op mijn verjaardag, 14 janua-
ri, waren ze dan net op. Bovenop de kasten stonden allemaal schalen met oliebol-
len en appelflappen. Ik zie ze zo weer voor mij.” Verjaardag? 14 januari? Ik wist 
het, had het al van haar gehoord. In 2009 wordt Lies Oldenhof 50 jaar! Zij laat mij 
een kaartje zien, de uitnodiging voor haar verjaardag. Er staat een mooi portretfo-
tootje van haar op. Die foto doet mij denken aan het portret boven haar weblog. 
Intussen zet zij krenten en rozijnen in de week voor de oliebollen. Vanuit de keu-
ken kun je prachtig naar buiten kijken. Ineens zie ik hun dochter Janneke met 
twee geiten voorbij lopen. Op TV Noord zegt men die avond: “De combinatie van 
mist en rijp leverde mooie plaatjes op.” Bijna alles is buiten wit. De geiten worden 
even uitgelaten, mogen een frisse neus halen. Janneke studeert Frans en Rus-
sisch en gaat binnenkort voor haar opleiding naar St. Petersburg. Met de geiten 
loopt ze het weiland in. 
Lies werkt op de Hanzehogeschool in Groningen, als teamleider van het Onder-
wijsbureau. Ze vertelt over het werk en drukt ondertussen de appelschijven in de 
suiker en kaneel.  
 
Ik informeer naar het bedrijf dat ze met haar man heeft. Dat heet “Perivert.” Sinds 
1997 zijn zij met hun tweeën werkzaam in de automatisering, de informatica. In 
1999 hebben zij hun huis verbouwd. Er is meer licht in de woning gekomen en er 
werd kantoorruimte gecreëerd. Toch is het echtpaar regelmatig van huis, want er 
wordt gewerkt bij de klanten. Lies en Fokke werken voor bedrijven, instanties en 
instellingen. Zo ontwikkelen zij bijvoorbeeld systemen voor een betere bedrijfsvoe-
ring en leren hun klanten met deze systemen om te gaan. 
Intussen tikt de klok door. Wij zijn op weg naar 2009. Er is nog een middag en een 
avond te gaan, dan is het zover. Er valt ongetwijfeld nog een boel te bespreken. Ik 
bedank Lies voor het gezellige gesprek aan de keukentafel en doe mijn jas aan. Ik 
loop langs het huis naar de weg en ga dan richting het spoor. 
 
Eldert Ameling 
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Pruiverij Oosterlengte 
 
Oosterlengte komt naar Stedum met een warm Buffet op donderdag 5 februari 
van 11.00 toto14.00 uur in het Hervormd Centrum. U krijgt voorafgaand aan de 
maaltijd een voorlichting over gezond eten en wat de mogelijkheden zijn bij Oos-
terlengte. Na deze voorlichting wordt het buffet geopend en kunt u allemaal gezel-
lig aanschuiven. Proeven, keuren en gezellig samen zijn. Om 14.00 uur is deze 
bijeenkomst afgelopen. 
 
Neem uw kennissen, buren, vrienden en familie gerust mee! Voor iedereen en alle 
geïnteresseerden! Er is eten genoeg. Het eten is gratis. U hoeft alleen voor uw 
drankjes te betalen!  
Vervoer nodig? Neem dan contact op met mevrouw S. Smit: 55 13 86 
 
Werkgroep Steunstee Stedum 

 
 

De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
 
De komende bijeenkomst van de Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon (19e 
jaargang) vindt plaats op vrijdag 30 januari 2009 in 't Oude Raedthuys Hoofdstraat 
15 in Stedum. Ontvangst vanaf 20.00 uur, aanvang 20.30 uur. Einde tussen 23.00 
en 24.00 uur. 
 
Toegang gratis. 
  
Deze keer komt als speciale gast: Willy Muntinga uit Foxhol, een groot kenner van 
de 78-toerenplaat. Hij is klokkenmaker, tegenwoordig een zeldzaam beroep en zal 
het voor ons gaan hebben over de tijd en hoe die ons beïnvloedt, uurwerken en 
de reparatie daarvan. Hij neemt ook gereedschap mee. Geïnteresseerden kunnen 
hun kapotte uurwerken laten zien. 
  
Verder voorlezen, vertellen en muziek; in het Nederlands, Gronings of elke andere 
taal of streektaal. 
 
In de pauzes kan men eigen werk verkopen en hiervoor reclame maken. 
Tweedehands boeken, folders en tijdschriften worden weggeven. Wat hiervan 
overblijft gaat naar wisselende goede doelen. 
  
Inlichtingen: Eldert Ameling en F.T. Braaksma, telefonisch (0596) 55 16 08 of via 
braeckxma@hetnet.nl. 
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 Uit de raad  
 
Deze keer is het lastig om te schrijven. Wel een Stedumer, een raadsvergadering 
die alleen gaat over het herbenoemen van de burgemeester, en een deadline op 
mijn verjaardag. Nu is de eindredacteur van de Stedumer gelukkig een beetje 
soepel, dus komt er wel weer wat uit mijn pen. Het worden wel wat losse flodders, 
maar dat is dan ook wel een keer gemakkelijk lezen. Toch zit er wel een rode 
draad in: al die dorpsactiviteiten moeten voor een raadslid ook meetellen. En als 
ze er niet meer zouden zijn, zouden we dat in dorp en raad zeker merken. Er zijn 
veel activiteiten die de aandacht verdienen, maar dat kunnen er in dit stukje maar 
een beperkt aantal zijn. Ik kies gemakshalve mijn ervaringen van deze maand.  

 
Sara gezien 
Allereerst wil ik iedereen heel hartelijk bedanken 
voor alle felicitaties en attenties. Geen 3 maal 
toeteren aan de weg of opblaaspoppen, maar 
een Sara die niet misstond in de militaire oefe-
ning die aan de gang was. Veel geruststellende 
mailtjes van de club der wijzen (daar hoor ik nu 
bij), dat het allemaal wel meevalt. Ik was er wel 
gerust op, maar heb niettemin genoten van alle 
meeleven. Bedankt! 
 
Oud en nieuw 
Met alle onzekerheid rond Oud en Nieuw voelde 
ik me wel aangesproken. Straks in de raadszaal 
zitten en horen dat het in Stedum niet goed was 
gegaan zou me toch niet lekker zitten. Dus in 
ieder geval opgegeven als vrijwilliger en daar 
heb ik geen spijt van gehad. Achter de kassa 
kun je de zaak mooi observeren. Genante toe-
standen hebben zich nauwelijks voorgedaan. 
Volgend jaar moet dit zeker weer, met wat meer 
en deels andere vrijwilligers. Er wordt binnenkort 
geëvalueerd. Ik kan me een Oud en Nieuw 
nacht zonder feest niet meer voorstellen, maar 
ik geef toe dat je ook gewoon om één uur in je 
bed kunt gaan liggen. Jeugd heeft daar meestal 
minder behoefte aan. Het aardige was dat een 
aantal jongeren zich bijzonder goed heeft inge-
zet en bleek wel wat aan te kunnen. 
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Nieuwjaarsconcert 

 

Vervolgens was er op 10 januari een prachtig Nieuwjaarsconcert, waar ongeveer 
70 mensen van hebben genoten. Het hadden er meer mogen zijn, want het con-

cert van Jehova Nissi onder leiding van 
Geert Kuiper was prachtig en de hapjes van 
Tony en Tineke Slager, rondgebracht door 
prima amateur-obers, onovertroffen. 

Volgend jaar weer (2e zaterdag van 
januari). De kerk was sfeervol verlicht door 
Luit en Ronald, en van de geleende 
sjoelbakken is veel gebruik gemaakt. Ook 
deze activiteit houden we erin.  
 
IJsbaan 
En dan is er nog iets waarmee we als dorp bijzonder goed voor de dag zijn geko-
men. Hoewel dit niet aan de raadstafel zal worden besproken, is het toch prachtig 
dat je twee weken lang niet hoeft af te vragen wat je moet gaan doen. Schaatsen 
op de ijsbaan, je verheugen op de kwast na afloop (of iets anders) en verder je 
niet druk maken. Alle dagen kantinebediening, activiteiten zoals de Noorderrond-
rit, priksleeën en veel kinderen die het schaatsen onder de knie hebben gekregen. 
De leden van het ijsclubbestuur en de vrijwilligers kunnen heel trots zijn op zo’n 
resultaat. Er wordt best veel van het bestuur gevraagd als er veertien dagen ijs 
ligt, terwijl je niet op het maar kunt. De ijsclub kent hele goede ijsmeesters, die na 
elke middag en avond schaatsen de baan perfect prepareerden. Wintercamping 
Stedum: op de laatste avond werd je zelfs met warme worst van het ijs gelokt! 
 
Bekend motto van dit verhaal: met al deze inzet houden we de leefbaarheid van 
Stedum wel op peil. Eigenlijk vormen betrokken dorpsbewoners met elkaar ook 
een club. Mijn motto blijft: Kom ook bij de club! 
 
Lies Oldenhof 
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Jubileum van v.v. Stedum 
 
Vanaf heden zijn er op donderdagavond vanaf 20.30 uur en zaterdags vanaf 
16.00 uur kaarten te koop in de kantine van de v.v. Stedum. 
  
Een gezinskaart voor gezinnen met kinderen t/m 15 jaar kost 50 euro. De kaart is 
geldig voor beide feestavonden. 
Een combikaart voor iedereen kost 20 euro per persoon. Deze kaart is eveneens 
geldig voor beide avonden. Een dagkaart voor vrijdag 16 oktober kost 10 euro per 
persoon. Een dagkaart voor zaterdag 17 oktober kost 15 euro. 
 
De entreekaarten zijn ook online te bestellen net als kleding, zoals t-shirts, polo's 
en sweaters, via  www.winkelplein.nl/ks025mul/.  
 
Kees Mulder 
lid jubileumcommissie v.v. Stedum 

 

 

Hengelclub “Ons Genoegen” 
 
Namens H.C. “Ons Genoegen” wens ik u allen een Gelukkig Nieuwjaar! 
Om elke maand een bijdrage te kunnen leveren voor de Stedumer, krijgt u 
meestal twee wedstrijduitslagen per nummer aangeboden. Zo doet de visclub dat 
al decennialang. Persoonlijk heeft mij dat nooit geërgerd, maar ik kan mij voorstel-
len dat de uitslagen van het vorig jaar nu minder interessant beginnen te worden. 
In deze bijdrage leest u over de prijsuitreiking van de jeugdviswedstrijden van 
2008. En u krijgt de einduitslag. Zoals u in de vorige Stedumer heeft kunnen le-
zen, zoekt de visclub iemand die de jeugdviswedstrijden wil organiseren. Daar 
komt wel een beetje bij kijken, dat moet gezegd worden. Wie meldt zich aan?  
 
Prijsuitreiking, 23 augustus 2008 
Op zaterdagmiddag 23 augustus van het vorig jaar, werd de prijsuitreiking gehou-
den voor de jeugd. Om twee uur werden alle aanwezigen: de kinderen, een aantal 
ouders, een oma en de wedstrijd-begeleiders door de voorzitter hartelijk welkom 
geheten. Toen bij aanvang al bleek dat een paar kinderen het deze middag druk 
hadden en eigenlijk zo gauw mogelijk naar huis toe wilden, werd de prijsuitreiking 
zo kort mogelijk gehouden. Na veertig minuten was het hele gebeuren afgelopen. 
Voor Eldert Ameling was dit zijn 20e jaar als jeugdleider. De aanwezige begelei-
ders Kevin Noorbergen en Dries Ameling en natuurlijk de familie Noorbergen, al-
tijd even gastvrij, werden allen hartelijk bedankt voor hun grote inzet. Kevin kreeg 
als aandenken, voor het meehelpen, een bekertje. De aanwezige begeleiders 
kregen allemaal een herinneringsmedaille. De overige begeleiders kregen de me-
daille later. Deze medaille werd door iedereen erg op prijs gesteld. 
Verscheidene kinderen waren niet gekomen, waaronder ook een aantal prijswin-
naars. Dat was bijzonder spijtig en nog nooit eerder gebeurd. 
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Eerst kregen de kinderen 
een hapje en een drankje. 
Daarna volgde de prijsuit-
reiking met voor de kampi-
oenen eremetaal en voor 
de overige deelnemers 
een mooie medaille. Na 
afloop werd nog even met 
enkele ouders gezellig 
nagepraat. 
Alle afwezigen, op één na 
de helft van alle deelne-
mers, kregen hun ereme-
taal of medaille thuis be-
zorgd. 
 

De uitslag jeugdclub-
competitie 2008 
Groep 1 (6 t/m 8 jaar) 1 
Irene Tillema 612 cm. 2 
John Bouwes 322 cm. 3 

Wessel Feenstra 315 cm. 4 Tim Bouwes 268 cm. 5 Iris Kort 41 cm. 6 Jordy Veen 
20 cm. 
Groep 2 (9 t/m 11 jaar) 1 Jasper Tillema 321 cm. 2 Sven Feenstra 311 cm. 3 You-
ri Keller 278 cm. 4 Jochem Wieringa 184 cm. 5 Pieter Swieringa 155 cm. 6 Sjoerd 
Kalisvaart 132 cm. 7 Kimberly Noorbergen 92 cm. 8 Daan Bouwes 32 cm. 
Groep 3 (12 t/m 13 jaar) 1 Wietse Kalisvaart 185 cm. 2 André van Heerde 20 cm. 
Langste vis: Youri Keller 21 cm. Jasper Tillema 21 cm. 
Jeugdclubkampioen 2008 Irene Tillema 612 cm!!! 
Reserve Jeugdclubkampioen 2008 John Bouwes 322 cm!!!  
 
Eldert Ameling  
voorzitter Hengelclub “Ons Genoegen”  
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 
 
 
 

26 januari   Passage, mevrouw Lenstra uit Groningen, onderwerp: Hospice 
Gasthuis. 

 
28 januari  Algemene Leden Vergadering van Tennisvereniging ‘de Bos-

baan’, om 20.00 uur in de boekbinderij van Wim Gremmen 
 
30 januari  Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon. 
 
14 februari Bijeenkomst scoutinggroep ‘De Struners om 13.30 uur  
 
18 februari NBvP, Vrouwen van NU,  om 20.00 uur in “Ons Dorpshuis”  

Westeremden: Lezing over dementie door gerontopsycholoog 
Mevr. M.Siersema 

 
23 februari  Passage Jaarvergadering  
 
3 april  Optreden van Erwin de Vries is verplaatst van 1 april naar 3 april. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt 
normgaal gesproken elke vierde vrijdag van de maand, met uitzondering van december. Kopij 
moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit in juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aan-
leveren, dus geen eigen opmaak.  
 
De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 27 februari. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 18 februari. 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@wanadoo.nl,  
Eldert Ameling en Janna Bathoorn. 
Advertenties: Wilco Witteveen: 0596 55 17 81, jvanwijk03@hetnet.nl 
 

 


