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31e Avondwandelvierdaagse 25 t/m 28 juni 2018 
 

Wie zin heeft om te wandelen in en rondom Stedum, 5 of 10 km, kan dit jaar weer 
meedoen aan de Avondwandelvierdaagse. Start en inschrijving is op maandag 25 
juni vanaf 18:00 uur (niet eerder!), vanaf Moarstee. Deelname kost € 5,00 voor 
vier avonden inclusief medaille en € 1,50 voor een avond (ook als je als begelei-
der meeloopt). Honden mogen aangelijnd mee, en zijn gratis, tenzij u voor uw 
hond ook een medaille wilt. Een dagspeld kost € 2,-, graag opgeven bij inschrij-
ving. Voorinschrijving verloopt via de school. 
 

We starten vanuit Moarstee, bij de ijsbaan. Bij de ontvangst op 28 juni wachten 
we de lopers daar dan ook op. Vorig jaar toonden veel mensen hun belangstelling 
en was het wachten heel gezellig. Iedereen die wil kan gelijk de medaille krijgen. 
Moarstee zal donderdagavond geopend zijn, zodat u als u wilt nog even iets kunt 
drinken (niet gratis). 
 

De wandelvierdaagse is een leuk en gezellig evenement voor 180 dorpsgenoten 
en dat willen we graag zo houden. Veel vrijwilligers en de school zetten zich hier-
voor in, samen met de Activiteitencommissie Dorpsbelangen. Met ieders mede-
werking kan de Avondwandelvierdaagse ook dit jaar weer goed verlopen. Daar-
voor zijn de volgende regels vanzelfsprekend. 
Als er geen stoep is, blijf dan aan de linkerkant van de weg en let goed op de an-
dere weggebruikers; Blijf op paden en wegen; Hinder elkaar niet; Laat planten 
staan waar ze staan; Houd afval bij je, bij de limonadestop kun je het kwijt, on-
derweg niet; Luister naar de verkeersregelaars. 
Als je je niet aan deze afspraken houdt, kun je één of meer avonden van deelna-
me worden uitgesloten. Vorig jaar is was dat gelukkig niet nodig.  
 

Natuurlijk bij voorbaat dank aan alle helpers, de EHBO, koffieschenkers, inschrij-
vers en verkeersregelaars. 
 

Lies Oldenhof 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 

 

Dorpsbarbecue 
 

Stichting Moarstee organiseert zaterdag 7 juli een Dorpsbarbecue in Moarstee. 
Een gezellige zomeractiviteit waar iedereen van harte welkom is.   
Zowel ouders als kinderen zullen zich prima vermaken. Onder het genot van een 
goed stuk vlees, een lekker drankje, en gezelligheid, op een ongedwongen manier 
met dorpsgenoten de zomer beginnen. De muzikale omlijsting wordt verzorgd 
door DJ Arnold Slager.  
 

 

Het gezicht van Stedum 
 

De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een of meerdere Stedumer(s). De 
foto hoort dit keer bij de rubriek 400 woorden waarin Math M. Willems op zoek gaat naar de 
passie van dorpsgenoten. Deze keer Farida Aliboudhar (foto: Jan Pitt). 
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Vanaf 18.00 uur is iedereen welkom. Kosten (exclusief consumptie) €15,00 voor 
volwassen en €7,50 voor kinderen tot 10 jaar. Opgave en betaling vóór 26 juni bij 
familie Santing, Stationsweg 34 of via 0596 55 16 89, 06 18 37 49 73 of  
06 - 28 06 52 59.  
 

Nanne Santing 
 

 

Stichting op Goud Geluk kijkt terug  
op een fantastische Feestweek 
 

Op vrijdagochtend kwam de tent, doordat er zoveel vrijwilligers waren, stond de 
tent al voor de koffie overeind. De rest van de dag verliep vlotjes, zodat we ons 
konden voorbereiden op de 1e feestavond met de band Bad Shoes en DJ Peter 
Zuidhof. De sfeer was goed, de tent was goed gevuld en de temperatuur was  
super.  
 

Na deze geslaagde avond volgde zondags de Steemer Fietstocht, waarbij we 
langs Westeremden, Zeerijp, ’t Zand en Loppersum fietsten. Onderweg kon de 
viskwekerij en de toren van Zeerijp bezichtigd worden, alsook de molen van Lop-
persum. Met maar liefst 85 personen werd de route gefietst en onderweg gepuz-
zeld. Na afloop stond er in de feesttent een broodmaaltijd klaar met soep. Het was 
de eerste editie van deze tocht, we waren positief verrast door het aantal deelne-
mers! 
 

 
 

Lifestyle 
Maandags was er traditie getrouw de Lifestyle Beurs (LSB). In verband met het 
warme weer helaas weinig standjes met etenswaren, maar we hadden wel onder 
andere een boekenmarkt (we kregen veel boeken uit het dorp), een bierproeverij, 
dansacts en natuurlijk de tombola. De bierproeverij was zeer geslaagd, in het 
zonnetje genoot men van verschillende bieren voorgeschoteld door Thomas van 
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het Huiskamercafé te Westerwijtwerd. De LSB was weer een geslaagd evene-
ment, met een ontspannen sfeer en alle standhouders waren erg enthousiast. Na 
afloop van de LSB hadden we voor de sponsoren een borrel georganiseerd. Het 
was heel gezellig en vooral laat.  
 

Onweer 
Dinsdags begonnen we de dag 
met een potje Jeu de Boules. 
We hadden een prima op-
komst, we zijn met meer dan 
dertig personen de strijd aan-
gegaan. Na een borrel en wat 
hapjes ging iedereen huis-
waarts om vervolgens later in 
de middag in de tent te komen 
voor Klouk over Stedum, ge-
presenteerd door Stichting His-
torie Stedum. Aan de hand van 
foto’s leerden we veel bij over 
vroeger tijden. Nico Schutter 
en Koos Beukema hadden na 

afloop even veel punten en na een benaderingsvraag ging Koos er uiteindelijk met 
de prijs vandoor.  
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De rest van de middag speelden we bingo en aten we met z’n allen een patatje 
met snack. Wij vonden dit een geslaagde middag. Na een korte pauze voor de 
commissie gingen we verder op dinsdagavond met het Bruin Café. De tent was 
knus ingericht en er kon gedart en geklaverjast  worden. Aan de stamtafel werd 
gezellig bij gekletst.  Het werd nog even spannend omdat het in de loop van de 
avond erg hard ging waaien, regenen en onweren, maar het liep gelukkig goed af! 
De regen op het tentdoek bracht ons in vakantiestemming en gaf een knusse 
sfeer. 
 

Circus en Pubquiz 
Woensdags onderging de tent 
een metamorfose tot circus-
tent! Circus Goud Gelukkie 
was neergestreken in Stedum 
en was op zoek naar artiesten. 
De kinderen gingen door mid-
del van activiteiten en spelle-
tjes Directeur Pukkie van Goud 
Gelukkie helpen en acts voor-
bereiden voor de voorstelling 
van die middag. Clown Joepie 
leerde de kinderen ballondie-
ren knopen, juf Rianne (gym-
juf) en juf Rianne (Jurna) gin-
gen met de kids acro gymmen. 

Er was popcorn, suikerspin en ijs en samen met de andere activiteiten en schmin-
cken hoefden de kinderen zich niet te vervelen.  
 

Na een veelzijdige voor-
stellingen gingen de kin-
deren tegen 5 uur naar 
huis. Voor ons zaak om 
het volgende evenement 
voor te bereiden: de 
Pubquiz! Ook hier wer-
den we positief verrast, 
we moesten tot 2x toe de 
ruimte groter maken en 
tafels en stoelen bij 
plaatsen ... er kwamen 
maar liefst 27 teams in 
actie. Dit hadden we niet 
durven hopen. Na 10 uit-
eenlopende rondes met 
vragen kwam uiteindelijk 
het team “Milfhunter club de verropte bloem” als winnaar uit de bus. Het was een 
fantastische avond. Voor herhaling vatbaar! 
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Talent 
Donderdag stond Stedum got Talent op het programma. Nadat er in eerste instan-
tie bijna geen deelnemers leken te zijn, blijkt maar weer dat het in de aanloop 
naar de avond altijd weer goed komt.  
We hadden 17 acts in meerdere 
categorieën. Stedum heeft een 
eer hoog te houden qua acts en 
dat is dit jaar ook zeker weer ge-
lukt. De fantasie kent geen gren-
grenzen bij de playback en we 
blijken over fenomenale arties-
ten te beschikken in het dorp. 
De juryleden waren zoals altijd 
zeer enthousiast en onder de 
indruk van de optredens. Kinde-
ren voor kinderen stonden met 
stip op 1, ze wonnen de eerste 
prijs en later ook de publieks-
prijs. 
 

Session Kolibri  
Op vrijdag vond de 2e editie van Back to Session Kolibri plaats. De DJs van toen 
kwamen weer plaatjes draaien en er kwamen veel mensen die vroeger naar Ses-
sion gingen op de avond af. Het leek wel een reunie! De muziek werd overstemt 
door het geklets. De tent was lekker vol, men had zich niet laten tegenhouden 
door het slechtere weer dat die avond over Stedum trok. 
 

Hollands 
Nog  1 zaterdag te gaan, de Hol-
landse Avond. Wat een feest was 
dat! Jong en oud, iedereen stond 
te hossen in de tent. Op het laat-
ste moment konden we nog een 
artiest toevoegen aan de lijst, Bert 
Solo. Samen met Kevin Paré, 
Henk Dissel, de Zware Jongens 
en natuurlijk DJ Peter Zuidhof 
werd de tent op z’n kop gezet! 
 

Na nog 2 dagen opruimen en de 
tent neerhalen, kunnen we terug-
kijken op een zeer geslaagde 

feestweek. Iedereen heeft bijgedragen aan een goede sfeer, gezelligheid stond 
voorop. Via deze weg willen we iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage in 
welke vorm ook. We zien jullie graag terug over 2 jaar – onze 25e feestweek, het 
beloofd een mooi jubileum te worden. Wij hebben er zin in! 
 

Dinie Smit 
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(Foto: Martien Spits-Straatman) 
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In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze keer Gerard Bijsterveld, A. Clantstraat 10. 
  

Sinds wanneer woon je in Stedum? 
“Sinds begin februari 2018.” 
 

Waar ben je geboren en/of heb je jeugd doorgebracht? 
Gerard: “Ik ben geboren in Rottum en heb mijn jeugd doorgebracht in Kantens.” 
 

Wat doe je voor de kost? 
Gerard: “Ik ben assistent accountant en daarnaast ben ik onderdeel van een agra-
risch familiebedrijf.” 
 

Wat zijn je favoriete bezigheden? 
Gerard: “Ik vind het leuk op de boerderij, vooral de melkkoeien.” 
 
Wat is je favoriete vakantiebestemming? 
“Ik vind Nieuw-Zeeland een mooi land.” 
 

Wat is de reden dat je in Stedum bent komen wonen? 
“Ik zocht een woning in een rustig dorp in de omgeving van Kantens.” 
 

Wat zou je doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint? 
“Ik zou graag een energiecoöperatie willen opzetten.” 
 

Wat vind je, naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“Ik vind het haventje erg mooi.” 
 

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Wat is je doel om 
Stedum leefbaar te houden?” 
Gerard: “Om elkaar denken is belangrijk.” 
 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Hoe kunnen we als Stedumers onze boeren nog meer waarderen?” 
 

Afie Nienhuis 
 

 

Bijeenkomst Kindcentrum Stedum 
 

Aan de Hilmaarweg in wordt een nieuw kindcentrum gebouwd. In dit kindcentrum 
is in de toekomst opvang en onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen van 
0-12 jaar. Het definitieve ontwerp is klaar en na de zomer starten we met de 
bouw. Hierover willen we u binnenkort bijpraten. 
 

Wat gebeurt er tijdens de bouw van het kindcentrum 
Tijdens een informatiebijeenkomst vertellen we wat we gaan doen tijdens het 
bouwen en welke maatregelen we treffen. De verkeersveiligheid, de verkeersroute 
rond de school en de planning komen dan ook aan bod. We doen er alles aan om 
tijdens de bouw veilig te werken en de overlast zo klein mogelijk te houden.  
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Komt u ook op de informatiebijeenkomst?   
Op woensdag 4 juli willen we u bijpraten over bovenstaande punten. De bijeen-
komst begint om 19.30 uur en wordt gehouden in Moarstee, D. Triezenbergstraat 
32 in Stedum. 
We horen deze avond ook graag eventuele suggesties of zorgen van uw kant, zo-
dat we hier waar mogelijk rekening mee kunnen houden.  
 

Meer informatie of vragen?  
Voor meer informatie of vragen: KlantContactCentrum, (0596) 548200 of  
gemeente@loppersum.nl 
 

Kasper Bosker 
Hoofd afdeling M&RO, namens B&W Loppersum 
 

 

Aandeelhoudersvergadering Moarstee 
 

Vandaag was de tweede jaarlijkse uitloting van de aandelen van Moarstee, waar 
in totaal 8 jaar voor uitgetrokken is. Het officiële, notarieel in gebruik zijnde sys-
teem bestond uit het trekken van balletjes uit drie melkbussen, waarmee tot over 
het getal 200 kon worden gegaan, want zoveel aandelen zijn er destijds uitgezet 
onder de Stedumers. Wethouder Bé Schollema kweet zich voortreffelijk van zijn 
taak, en zijn kritische vragen over de procedure werden doeltreffend beantwoord 
door penningmeester Wilco Witteveen.  
 

De voorzitter Siebrand Dijkema 
opende de vergadering met een toe-
spraak, refererend aan het vertrek 
van burgemeester Rodenboog, de 
mooi opgeknapte haven van Stedum, 
de herindeling en de zo gewenste 
medewerking van de gemeente Lop-
persum aan de uitbreidingsplannen 
van Moarstee. Wethouder Schollema 
ging op al deze aspecten in, en 
roemde het vermogen van de Stedu-
mers dingen in hun eigen dorp voor 
elkaar te krijgen, waaronder ook de 

feestweek, waar hij zich als jurylid op zijn verjaardag uitstekend had vermaakt.  
 

Na deze wederzijdse loftuitingen kon er aan de trekking worden begonnen. Er wa-
ren zo’n 20 aanwezigen. Enkelen van hen traden direct toe tot de Ploug van 
Moarstee, door hun net uitgelote aandelen niet op te eisen. Zij worden voor een 
jaar weer vermeld op het betreffende bord. De anderen togen naar de penning-
meester, en haalden zo wat drinkgeld voor de feestweek op. Daarna was het tijd 
voor een drankje en een hapje, en werd de bijeenkomst nog informeel voortgezet. 
Een traditie die zich nog wel even zal voortzetten, en mogelijk ook een werkwijze 
om de uitbreiding van Moarstee mogelijk te maken. 
 

Lies Oldenhof 
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(Foto: Jan Pitt) 
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400 woorden  
 

Wat is er aan de hand 
 

Ja, Farida Aliboudhar smult van taal en geniet van lezen. Dat blijkt meteen al als 
ik haar in de bibliotheek van Loppersum - waar ze vrijwilligerswerk doet - aan-
spreek. “ Een uitdrukking als ‘Wat is er aan de hand?’nam ik, toen ik net in Neder-
land was en Nederlands leerde, eerst echt letterlijk: iets in/aan je hand hebben. 
Later begreep ik wat een uitdrukking was en nu geniet ik al lezende zeer van al 
die mooie Nederlandse zegswijzen. Een voorbeeld: zij is een echte huismus”, 
lacht Farida. 
 

Ik zie drie kinderfietsen (van Oualid , 11 jaar, van Sarah, 8 jaar, en van Selma, 6 
jaar), naast twee gewone fietsen bij de voordeur van hun huis aan de Singel met 
nu vrij uitzicht: De Bongerd is immers gesloopt. Farida kwam in 2003 door gezins-
hereniging naar Stedum. Haar echtgenoot Nordin Chelihi kwam in 1993 - de bur-
geroorlog in Algerije ontvlucht - al naar Nederland. Hij is automonteur en apk-
keurmeester, werkzaam in Ten Boer. Farida deed in 2004 een taalstage in de 
bieb In Loppersum, wat voor haar leespassie erg goed uitkwam. Ze volgde meer-
dere cursussen NT2 en werd op het Noorderpoort na de doorstromingstoets ver-
loskundige (ze had dat diploma al in Algerije, maar moest hier de studie volledig 
overdoen). Natuurlijk las ze in Algerije al veel, ook dagelijks in de Koran. Farida 
en haar gezin zijn Soennieten. Haar eerste Nederlandse favoriete boek was 
‘Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus’, een  bijzonder begin. Ze 
leest veel, naast de drukte van een gezin met drie jonge kinderen. “Ik lees nu uit 
2016 ‘Juliana, vorstin in een mannenwereld’, van Jolanda Withuis. Ik houd van 
verhalen uit de realiteit, bijvoorbeeld biografieën zoals deze”, legt Farida uit. Ze 
leest ook graag over de geschiedenis van zowel Nederland als Algerije. 
Ze leest Arabisch, Nederlands en Engels. Boeken van de Algerijnse Ahlam 
Mestaganemi. Een favoriet uit 2003 is Dakirat Aldjassads “Geheugen van het lijf”.  
 

Ze leest Nadime Aslam, een in Engeland wonende schrijfster uit Pakistan, Lotfi 
Almanfaloti  uit Egypte. Van de Engelse Gill Mansell las ze vijf boeken, onder an-
dere ‘Prins op het verkeerde paard’ en ‘Vlinders voor altijd’. “Dat leest zo lekker 
weg”, lacht Farida. “Ik lees  natuurlijk thuis veel  kinderboeken mee, zoals Dribbel 
en Dolfje Weerwolfje van Paul van Loon. Mijn kinderen groeien op met Jip en 
Janneke, Pluk van de Petteflet (de favoriet van Nordin) naast dagelijks, verhalen 
uit de Koran.”  
 

Math M. Willems 
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 Activiteiten Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk 
 

 
 

Saskia van Lier met de groep bezoekers rond de graftombe van Adriaan Clant in de Bartholo-
meüskerk. 
 

Graag brengen wij de volgende activiteiten met betrekking tot de Bartholomeüs-
kerk en onze Stichting onder uw aandacht. Op 26 mei werd er een kerktocht ge-
organiseerd door de Stichting Kunst in Zicht Groningen, waarbij onder deskundige 
leiding van Saskia van Lier vijf Groninger kerken, waaronder de Bartholomeüskerk 
van Stedum, werden bezocht. Saskia van Lier studeerde Klassieke talen en 
Godsdienstwetenschappen aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Ze is gespecialiseerd in kerkinrichting en 
houdt zich bezig met Groninger Kerken.  
 

Torendag 
Tijdens de Open Torendag, die op 9 juni plaats vond, 
werd onze kerktoren door tientallen mensen uit de 
hele provincie (en ver daarbuiten) bezocht. Onder lei-
ding van ervaren gidsen van onze Stichting werden zij 
rondgeleid door de toren en konden zij het uurwerk 
en de klokken aanschouwen. Daarnaast werd er, ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting 
Klokkenspel Groningen, een luidklokkenestafette ge-
houden door heel de provincie Groningen, waarbij 
ook de kerk van Stedum vijf minuten ononderbroken 
werd geluid.  
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Open Monumentendag 
Op zaterdag 8 en zondag 9 september vindt de Open Monumentendag 2018 
plaats, met als thema ‘In Europa’. Tijdens deze dagen zijn meer dan vierduizend 
prachtige monumenten in heel Nederland gratis voor iedereen toegankelijk. Zo 
ook de Bartholomeüskerk in Stedum, die zaterdag 8 september open is. Als Stich-
ting zijn wij druk doende met de voorbereidingen op deze dag en hopen wij van 
harte u te mogen verwelkomen in onze kerk.  
 

Ondertekening 
Ten slotte delen wij u graag mede dat de officiële oprichting van onze Stichting in 
voorbereiding is en zal plaatsvinden op vrijdag 24 augustus (de dag van de heilige 
Bartholomeüs) in de Bartholomeüskerk zelf. Tijdens deze dag zullen de bestuurs-
leden van de Stichting en de notaris de Oprichtingsakte ondertekenen, waarmee 
de oprichting van de Stichting een feit is. U bent van harte uitgenodigd om deze 
feestelijke gelegenheid met ons bij te wonen!  
 

Ype Jan Nienhuis 
Het bestuur van de Stichting 
 

 

Over twee reusachtige nesten in ons dorp 
 

In mei leggen alle vogels een ei, behalve de koekoek en de griet, die leggen in de 
meimaand niet. Zo is het spreekwoord dat iedereen in Nederland vast wel kent 
omdat je het zo dikwijls hoort zeggen. 
Begin dit jaar, in de periode dat de vogels hun nesten bouwen, trof Jack Brands-
ma boven op de zolder van hun studio voor interieurarchitectuur en productont-
werpen, in de voormalige Openbare School aan het Klokkenpad, een gigantisch 
groot nest aan. Op de foto, die Jack Brandsma maakte, ziet u een bouwzak, een 1 
kuub Big Bag, die helemaal vol is gestouwd met dat nestmateriaal van dat ene 
bewuste nest gemaakt door een koppeltje kauwtjes. 
 

Dat dit nest weggehaald moest worden, was dringend noodzakelijk. Gerard Hof-
man van Bouwbedrijf Hofman moest op zolder werkzaamheden verrichten. Hij 
was ook degene die al eerder op 16 mei 2015 de eerste schoorsteen verwijderde 
aan de voorkant van dit gebouw. Eind mei tot en met één juni van dit jaar verwij-
derde Gerard Hofman de achterste schoorsteen en herstelde hij daar het dak. Bij 
dat afbreken van de voorste schoorsteen in 2015 werd een nest met jonge kauw-
tjes aangetroffen. Deze zijn destijds grootgebracht door Marcel Sandifort en zijn 
gezin en de kinderen van Jack Brandsma en Franҫoise de Thouars. Over dat 
grootbrengen van die kauwtjes stond destijds een artikel in 'De Stedumer'. 
 

Terug naar 2018. Je vraagt je af hoe zo'n koppeltje kauwtjes op zolder van de 
studio konden komen. Jack weet het. Hij vertelt dat de kauwtjes onder de multi-
plex platen doorkropen en zo hun nest op de vloer van de zolder bouwden. Die 
platen liggen daar op de plek waar de eerste schoorsteen stond. Die plek wordt 
binnenkort hersteld. Daar zullen straks weer gewoon dakpannen liggen.  
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In 2016 en 2017 bouwde hetzelfde koppeltje kauwtjes een nest op zolder bovenop 
het restant van de schoorsteen dat nog op zolder zat. Echter bij het reusachtige 
nest van 2018 was dat restant van die schoorsteen op zolder al enige tijd verwij-
derd. 
Ook in 2015 en 2016 konden de kauwtjes onder de platen multiplex doorkruipen. 
Dat deze kauwtjes echte doorzetters zijn kun je wel zeggen. Ondertussen heeft 
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Jack Brandsma nog een nest aangetroffen. Dit laatste nest maakten ze op een 
panlat onder het multiplex. Ook dit nest is gemaakt van takjes en schapenwol. 
 

Een stukje historie is hier wel op zijn plaats. Begin 1974 werd ik lid van de Stedu-
mer Postduiven Vereniging "Etherkruisers" aan de Synagogegang. Deze postdui-
ven vereniging bestaat niet meer en de Synagogegang is thans een flink stuk kor-
ter geworden. 
In dezelfde tijd raakte ik bevriend met Koos van Dijk, die met zijn gezin aan de 
Singel in Stedum woonde. Hun dochter Alie en zoon Jack van Dijk zaten op de 
Openbare School aan het Klokkenpad. Van Koos en zijn vrouw hoorde ik dat er 
een poos postduiven werden gehouden boven op de zolder van de school in een 
kleine uitbouw waarin destijds een vlieggat zat. Door dat gat konden de duiven in- 
en uitvliegen. De postduiven kwamen oorspronkelijk bij Koos van Dijk vandaan. 
Zijn zoon Jack van Dijk die verzorgde de duiven van de school (met nog andere 
kinderen?). Koos van Dijk was jarenlang één van de betere postduivenhouders in 
Stedum. Een tijdje vloog hij samen met Frits Ham een zoon van een politieman. 
Koos en Frits vlogen onder de naam Combinatie Nittersum. Nadat de combinatie 
ter ziele ging bleef Koos onder zijn eigen naam doorvliegen. Frits Ham hield een 
korte tijd postduiven in een hok op de zolder van het atelier van François Lodewij-
ckx van den Ende aan de Stationsweg. Van den Ende, die getrouwd was en drie 
dochters had, was onder meer leraar aan de kunstacademie Minerva in Gronin-
gen. Frits Ham verhuisde later van Stedum naar Enschede waar hij ook postdui-
ven hield. 
Zo rond de jaren 1976-1977 had de Openbare School in Stedum al geen duiven 
meer. Wel zaten er in die jaren nog enige afstammelingen van deze schoolduiven 
in de ramen en dakgoten van de Hervormde kerk. Samen met Rein Sleeuw, die 
toen nog in het huis tegenover de school woonde, hebben we wel een paar na-
komelingen van die schoolduiven gevangen. Het waren donkere duiven. Rein 
Sleeuw fokte er wat jongen mee. In 1978 kocht ik het huis van Rein Sleeuw. 
 

Later toen ik eens met iemand meeliep de zolder op van de school, die op dat 
moment geen Openbare School meer was, en waarvan men de zolder aan het 
opruimen en leeghalen was, heb ik ook een geweldig groot nest gezien van een 
koppel kauwtjes. Het nest zat daar in dat duivenhok. Het nest was bijna twee me-
ter hoog en het hele duivenhok was volgestouwd met nestmateriaal zoals takken, 
kleinere takjes, stukken plastic en zachter materiaal zoals plukken mos. Ik meen 
me te herinneren dat er zelfs nog een kauwtje op nest zat. In mijn hele leven heb 
ik geen groter nest gezien als dit nest daar in dat hok. 
 

Eldert Ameling      
 

 

De kauwtjes uit het artikel zijn ook dit keer opgevoed door het gezin van Marcel 
Sandifort en Mariele Mijnlieff. Mariele laat in een mailtje weten dat de beestjes 
binnenkort de wereld verkennen. Ze zijn nieuwsgierig, tam en ongevaarlijk. Maar 
het is maar tijdelijk dat ze op mensen gericht zijn. Als ze geslachtsrijp worden 
(september ongeveer) verleggen ze hun aandacht naar hun eigen soort. 
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Zelfgebouwd kamperen 
 

Het Noordelijk Pinksterkamp kwam heel positief in het nieuws met het totaal ont-
breken van zwerfval. Een van de deelnemende groepen was De Struners uit Ste-
dum. Nog geen houtsplinter mocht er achterblijven, voor een goed opgevoede 
groep geen enkel probleem. Bijzonder hoe een groot grasveld ineens voor een 
weekend je thuis kan zijn, met buren en overburen waar je alles van meekrijgt, 
omdat het natuurlijk wel ene beetje gehorig is. Kamperen op z’n scouts, met alle 
sanitaire voorzieningen zelfgemaakt, behalve je tent. Het begint met het opzetten  
van de hudo, een soort doolhof met dames en herenafdeling, waar je doodloopt 
op een Porta Potti. Het bezetteken is een gespannen touwtje. Dat touw is natuur-
lijk ook heel handig om de rol toiletpapier aan op te hangen. Handen wassen kan 
wel weer gemengd en zo staat er bij de uitgang van dit doolhof een rekje met teil-
tje en een jerrycan ernaast. 
 

 
 

De keuken is ook helemaal zelf opgebouwd, met pannenrek, keukengerei-rekje, 
aanrecht, zeef voor afgieten en natuurlijk ook een vuurtafel. Vuur moet natuurlijk 
van de grond af zijn, dus een box op palen, met een berg zand op jutezakken. 
Niet goed gebouwd geeft schroeivlekken aan de onderkant. Bovenop een ijzeren 
tafel, die goed heet wordt en de warmte doorgeeft aan de pannen (mits het niet te 
hard waait en het vuur op de juiste hoogte onder de tafel kan worden aange-
maakt. Zo wordt alles van natuurlijk materiaal gemaakt en kan het zonder restan-
ten weer worden afgebroken. En als je dan ook niet of nauwelijks met in plastic 



 17

verpakte spullen werkt, geen snoep inkoopt of plastic flesjes, dan lukt het inder-
daad een natuurlijk terrein weer net zo natuurlijk achter te laten. 
 

 
 

Dit bericht haalde diverse kranten, zo bijzonder was het. Bij de Struners brengen 
we de kinderen bij dat afval nooit in de natuur hoort, en zo’n kamp laat zien dat 
kinderen dat besef heel goed is bij te brengen. 
Op de foto’s de opbouw en de afbraak van de vuurtafel 
 

Lies Oldenhof 
 

 

Avonturen van de schoolmuis  
Op de een of andere manier begrijp ik nog steeds niet goed wat er onder mij alle-
maal aan de hand is. Zo is het een dag heel rustig en zo kan het binnen een paar 
seconden nog omslaan in een grote heksenketel.  
Laatst was ik heerlijk aan het cruisen op mijn longboard over het systeemplafond 
van een lokaal. Plotseling knalt er een oorverdovend kabaal dwars door het pla-
fond. Gipsplaat en stof stuiven omhoog en blokkeren mijn wielen, geen ABS tegen 
opgewassen! Ik val met een dreun midden in de troep. Even schrik ik, ze hebben 
me hieronder toch niet gehoord? Maar nee, natuurlijk niet, ze produceren daaron-
der zoveel decibels, geen zorgen Tinus.  
Nou vraag ik me tegelijk ook af hoe dat hieronder werkt, stilte, herrie, stilte enzo-
voorts. Dit vraagt om nader onderzoek. Uiteraard wil ik niet worden betrapt dus 
even goed nadenken over de aanpak. Ik pak mijn longboard, blaas de lagers 
schoon en rol weer verder over het plafond.  
Aan het eind, vlak bij de muur zit een langwerpige donkere vlek. Mijn wielen rollen 
hierover een stuk langzamer, het is net of je over een pas geasfalteerde warme 
weg rolt, of een tractor die langzaam dieper en dieper in de natte Groninger klei 
wegzakt. Middenin de donkere vlek kom ik tot stilstand vlak voor een kleine ope-
ning. Ik kijk door het gaatje naar beneden en zie allemaal kinderen kijken naar het  
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digibord. Er staat ook een vrouwspersoon naast het bord achter een bureau. Zal 
dat een juf zijn? Bij mij op school waren die vroeger veel ouder. Maar goed, de 
kinderen staren gebiologeerd naar het bord en luisteren naar de tekst die uit de 
luidsprekers komt. Tot zover is alles nog rustig.  
 

Ineens knalt er muziek uit. Ik schrik me weer een hoedje. Onder mij begint de kin-
dermassa te gieren en te bewegen. Zelfs juf komt enigszins in beweging, maar 
dat lijkt in de verste verte niet op wat de kinderen allemaal doen. Nu ik goed luis-
ter, hoor ik ook dat het niet in het Nederlands is, het is ... Engels warempel! Ze 
leren onder mij gewoon Engels! Collega Mickey uit Hollywood zal blij verrast zijn.  
Ongelofelijk, Engelse zinnen met behulp van muziek. Hoe verzin je het! In mijn tijd 
kreeg je gewoon een boek met woorden en zinnen en een strenge juf die gilde: 
“Meervoud van muis is mice, niet mouses, you stupid mice!” Maar goed, tijden 
veranderen en lesgeven kennelijk ook. Nu dit weer is opgehelderd, kan ik met een 
gerust hart weer verder cruisen.  
Relaxed ga ik richting mijn safehouse at the attic. Ik parkeer mijn longboard op de 
parking en zet de tv op stand-by. Straks zap ik naar een leuke movie op Spotify 
en ik ben happy. Maar geen worries, er komt vanzelf weer een nieuw adventure, 
want dames en heren, When the cat’s away, the mice will play! See you later alli-
gator.  
 

Tinus Trippel 
 
 

 

sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor  

 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Half mei krijg ik een telefoontje van Jan Timmer. Hij is een oude bekende in deze 
rubriek. Jan is een echte hengelsportliefhebber pur sang. Hij woont aan de Lellen-
sterweg in het Molenhuis naast het Stedumermaar. Niets ontgaat hem daar aan 
de waterkant. Hij vertelt me dat hij iets bijzonders heeft, of ik daarom bij hem 
langs wil komen. Bij hem thuis zal hij mij vertellen waarover het gaat. 
 

Als ik later bij hem ben, steekt Jan meteen van wal.  
"Op maandag 14 mei, toen er nog steeds niet op roofvis gevist mocht worden, zag 
ik een dobber in de Stedumer haven drijven. Ik kwam net uit de Molenstraat en 
ging zo langs de haven over de Lellensterweg..."  
Jan vertelt het mij en ik zie het als het ware voor me. Als hij mij helemaal aan het 
eind van zijn verhaal de betreffende dobber laat zien, lijkt mij dat een professione-
le snoekbaarsdobber. Jan glimlacht en zegt dan geheel terecht: "Met zo'n dobber 
daar kun je echt alles mee vangen." 
 

Maar terug naar het verhaal. Daar aan de Lellensterweg kant, toen Jan Timmer 
naar de dobber keek, toen viel het hem op dat de dobber in de haven heen en 
weer door het water liep. Op dat moment vond hij het tijd om zijn werphengel erbij 
te halen. Met de behendigheid van de ervaren visser gooide Jan in één keer zijn 
eigen lijn met haakje en lood naast de dobber. Nu bleef zijn haak haken achter het 
stuk lijn dat aan de betreffende dobber zat.  
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"Ik had natuurlijk eerst eens goed in het rond gekeken. Maar er was geen enkele 
hengelaar in de haven. En er lag ook geen enkele hengel op de kade. Nu ik die 
lijn gehaakt had kon ik die dobber binnenhalen." Met beleid draaide hij zijn werp-
molen op. Daar aan de Lellensterweg zag hij de dobber dichterbij komen. Het 
moest allemaal rustig gebeuren, want zijn eigen haak die kon zo maar losschie-
ten.  
"Dat was een cruciaal moment," zegt Jan, "toen de dobber de beschoeiing nader-
de. Ik ben op mijn knieën gaan zitten en kon de lijn onder die dobber vastpakken." 
Voorzichtig trok Timmer de lijn uit het water omhoog. En Toen...? "Toen zag ik dat 
er een snoek aanzat van tussen de veertig en vijftig centimeter! Maar ik had hem 
nog steeds niet op de wal..." 
Pas toen Timmer de metalen onderlijn vastgrijpen kon, kon hij de snoek het water 
uittrekken. "Hij was flink levendig en vinnig genoeg. Natuurlijk heb ik hem weer 
laten zwemmen, want voor 1 juni mag je geen roofvis vangen!" 
Nu zat er aan de andere kant van de dobber ook nog een stuk vislijn. Toen Jan 
Timmer dat eind begon op te trekken kwam daar maar geen eind aan. Tot zijn 
grote verbazing kwam die lijn ineens op spanning te staan. Wat er toen gebeurde 
hoort tot de zeldzaamheden. Zoiets maak je eigenlijk nooit mee. Want tot zijn ver-
rassing kwam daar ineens een werphengel boven water. Die zat onder de rommel 
en de waterplanten. "Die rommel heb ik er later afgespoeld. En toen heb ik de 
hengel in de schuur gezet," vervolgt Jan. 
"Zat er nog aas aan de haak? Of zag je nog aas in de bek van de snoek," vraag 
ik.  
Nee, zegt Jan, geen stukje vis en geen worm. Helemaal niets. 
Wij praten verder over dit onderwerp. Verscheidene hengelaars zijn wel eens een 
hengel kwijtgeraakt of een hengeldeel. Sommigen zelfs wel bij het uitwerpen van 
de hengel... Bij anderen gleed of rolde een hengeldeel het water in. Soms kwam 
dat zelfs doordat iemand anders er per ongeluk een trap tegenaan gaf. Die per-
soon keek niet goed uit waar die liep. 
Menigeen heeft uren zitten te dreggen om zijn hengel weer terug te krijgen. Weer 
anderen deden dat om hun dure hengeldeel terug te vinden. Soms had de henge-
laar succes. Anderen zagen nooit meer hun bezit terug. Maar de echte aanhou-
ders gingen net zolang door met dreggen en zoeken totdat ze hun eigendom weer 
bovenwater hadden. 
 

Ook u lezer, en u hengelaar, u heeft ongetwijfeld wel een herinnering aan een 
dergelijke situatie, zo'n pijnlijk moment waarop een hengel zo de plomp inging en 
naar de bodem zakte, onzichtbaar voor mensenogen en alleen maar dan tevoor-
schijn komend bij het uitbaggeren van het viswater, maar dan meestal in erbarme-
lijke staat. 
 

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) 
 

 
25 juni   Start 31e Avondwandelvierdaagse van 25 t/m 28 juni 
 

4 juli    Informatiebijeenkomst over nieuw te bouwen Kindcentrum.  
   De bijeenkomst begint om 19.30 uur in Moarstee 
 

7 juli    Dorpsbarbecue in Moarstee 

 
27 juli   Kijkmiddag Occo Reintiesheerd, Delleweg 9  
   van 16.00 tot 18.00 uur 
 

24 augustus  De officiële oprichting van Stichting Vrienden van de  
   Bartholomeüskerk (op de dag van de heilige Bartholomeüs)  
   in de Bartholomeüskerk 
 

8 september  Bartholomeüskerk toegankelijk tijdens Open Monumentendag op 
   8 en 9 september 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt nor-
maal gesproken elke vierde vrijdag van de maand. 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 augustus. Kopij inleveren bij de redactie 
voor zondag 19 augustus (dit keer op een zaterdag in verband met de vakantie). Het liefst per 
e-mail en anders op cd of usb-stick. 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten. 
 

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

 
 


