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4 mei Dodenherdenking 
 

Herdenkingsbijeenkomst om 19.00 uur in de Gereformeerde Kerk aan de Bedu-
merweg. Het Thema dit jaar is: Geef vrijheid door. Na de opening van de voorzit-
ter speelde Jack Werkman enkele liederen. Namens de Gemeente Loppersum 
sprak mevrouw Lies Oldenhof . Het gedicht van Floor Gaus werd voor gelezen 
door Kyara Hofman. De Muziekvereniging Jehova Nissi speelde en ook de scou-
ting leden de Struners verleenden hun medewerking. Ze vormden een haag voor 
de ingang van de kerk. Na de bijeenkomst deelden zij aan eenieder een roos uit 
die je mee kon nemen naar het monument. 
 

Bij het monument speelde de muziek enkele liederen en na de Last Post en twee 
minuten stilte volgde de bloem en kranslegging. Het gedicht  Laten we Leven 
werd voorgelezen door Noraly Berntsen.  
 

De volgende kransen en bloemen wer-
den aangedragen door leden van de 
Scouting de Struners: 
Namens de Gemeente Loppersum me-
vrouw L. Oldenhof en Scouting lid me-
vrouw V. Huisman. Namens de Geza-
menlijke Kerken mevrouw T. Brugge-
man-Boiten en de heer P. Oldenhuis. 
Namens Vluchtelingenwerk: mevrouw L. 
Visser en 3 vluchtelingen uit Syrië en 
Eritrea. Namens de Oranjevereniging: 

mevrouw C. Nienhuis en Maartje Bijen. Namens de Vereniging Dorpsbelangen, 
de heer F. Smit en Vincent Perk.                                               
Daarna werden alle meegebrachte bloemen in manden gestoken zodat er een 
grote bloemenzee werd gemaakt uit naam Geef vrijheid door. 
Op gepaste wijze werd er teruggelopen naar het Hervormd Centrum waar ieder-
een een kopje koffie kreeg aangeboden door de Oranjevereniging. 
 

Coby Nienhuis 
 

 

Feestelijkheden Koningsdag en Jubileumavond 
 

De Oranjevereniging startte de dagen op 26 april een avond voor Koningsdag. 
Sinds vorig jaar hebben wij dit ingevoerd en het bevalt prima. Er zijn veel mensen 
die naar de vrijmarkt in Loppersum gaan op Koningsdag. De ballonnen werden 
opgelaten tegen 17.30 uur en er zijn nu al 2 ballonkaartjes teruggevonden. In het 
volgend nummer van de stedumer zullen we de winnaar bekend maken. Verder  
 

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 Sita Smit (foto: Martien Spits-Straatman). 
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was er een clown die de kinderen kon schminken met het bierpulgooispel - jeans 
hangen en de speelkussen heeft iedereen zich vermaakt. Voor de leeftijd vanaf 12 
jaar was er de gladiatorenspel waar je elkaar met een kussen van de balk moest 
meppen. Het grote bibberspiraal spel en het jeans hangen. Met een gezellige 
kleine tombola werd deze avond afgesloten. 
 

27 april Koningsdag  
Vanaf 8.00 uur klonk er vanuit de toren het Wilhelmus over het dorp, gespeeld 
door 4 leden van de muziekvereniging Jehova Nissi. Prachtig om te horen. Graag 
willen we dit ieder jaar beluisteren. Verder was de muziekvereniging Jehova Nissi 
aanwezig met de aubade om 9.30 uur. Met het zingen van vaderlandse liedjes en 
een toost op de Koning was er koffie met oranjekoek aangeboden door de Oran-
jevereniging. In het Hervormd Centrum speelden om 20.00uur de Toneelvereni-
ging Mit’nKander uit Bedum speelde het stuk Geen piet  maar pizza. Schitterend. 
De regie was in handen van Johan Brokken en het licht en muziek van ste-
dum.com. Na de tombola en het Grunnings Laid sloot onze voorzitter Rob Douma 
deze avond af en wenste ons allen wel thuis. 
 

6 mei  
Feestavond ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum van de Oranjevereniging. 
Na dat burgemeester Rodenboog een prachtig verhaal over het jubileum en Ste-
dum had gesproken sprak Lies Oldenhof namens de afwezige voorzitter van 
Dorpsbelangen Fokko Smit en namens de Struners, lovende woorden over de 
vereniging en 4 mei waar natuurlijk de Struners een groot deel van uitmaken, 
kwamen een voor een alle oud-voorzitters op het podium. De vereniging werd op-
gericht op 1 mei 1947. De eerste voorzitter was Enno B.Smid onze kapper. Het 
notulen boek van 1947-1973 was niet meer aanwezig. Dat is erg jammer nu we-
ten we alleen dat Cees Slager voorzitter was van 1968-1975. Hij werd opgevolgd 
door Harm Pestoor 1975-1981. Siebrand Dijkema was de volgende voorzitter van 
1981-1987 Klaas Slager was de volgende van 1987-1993. Helaas is Klaas over-
leden aan ALS. Eilko Wiersema de volgende voorzitter bleef langer op z’n post 
daar er moeilijk bestuursleden waren te vinden, 1993-2002. Hij werd opgevolgd 
door Tineke Bruggeman-Boiten die voorzitster was van 2002-2009. Ook zij bleef 
een jaar langer voorzitter. De volgende voorzitter werd door vertrek van Tineke 
intern opgelost in de persoon van Kees Vriezema 2009-2012. Kees zat al vanaf 
2002 in het bestuur en de vuurdoop was met Zomer in Zeeland een toneelstuk op 
locatie bij Bijen. Hij werd opgevolgd door Dinie Smit-Huistra. Zij was voorzitster 
van 2012-2016. Helaas was zij op vakantie. Onze huidige voorzitter is Rob Dou-
ma.Alle oud voorzitt(s)ers ontvingen een pen met inscriptie en boeket oranje 
bloemen. 
 

Na de huldeging van de oud-voorzitters werd Harm Pestoor naar voren geroepen 
en werd hij verblijdt met het Erelidmaatschap en een Oorkonde van de Oranjever-
eniging. Harm is al jaren onze vaste kok in de keuken. Gefeliciteerd Harm. 
Ook Anjo Hofman en Peter Bijen boden een cadeau aan namens de IJs vereni-
ging en Dorpsbelangen. Een prachtige ingelijste foto van ons Koningspaar. 
Het einde van de officiële gedeelte werd door de nieuwe voorzitter Rob Douma 
afgesloten met de woorden. Muziek ga uw gang.  Een schitterend optreden van  
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de aloude muziekgroep de  Music Boys uit Middelstum. Velen waren op de dans-
vloer aanwezig. Een prachtige afsluiting van het Jubileum. 
 

Coby Nienhuis 
 

 

Sponsorloop De Klaver voor onderzoek MS 
 

Alle kinderen van basisschool De Klaver hebben vrijdag 12 mei een half uur lang 
vreselijk goed hun best gedaan om zoveel mogelijk rondjes te rennen in het Ste-
dumer bos. Met het ingezamelde geld helpen wij mee om meer onderzoek moge-
lijk te maken om de vreselijke ziekte MS de wereld uit te helpen. Stedum/ De Kla-
ver heeft zich van zijn beste kant laten zien. Zowel de kinderen als alle meer dan 
gulle gevers, bedankt allemaal! Het totaal ingezamelde bedrag is: €3095,80 (on-
der voorbehoud van telfouten). Wij vinden het een waanzinnig hoog bedrag en 
zijn apetrots op alle kinderen van De Klaver. Volgende week delen we de prijzen 
uit aan de kinderen met de meest gelopen rondjes en de klas met gemiddeld 
hoogst opgehaalde bedrag.  
Wij wensen alle fietsers, lopers en vrijwilligers die op 5 juni de Mont Ventoux gaan 
bedwingen heel veel succes. Voor informatie en donaties zie: 
www.grunntegenms.nl of www.klimmentegenms.nl  
Samen helpen we MS de wereld uit!  
Martin Pik 
Team basisschool De Klaver 
 

 

30e Avondwandelvierdaagse in Stedum 
 

Ruim 170 deelnemers waren deze week een aantal avonden op pad. Minimaal 3x 
meedoen voor een medaille, en anders een dagspeld, daar gingen de deelnemers 
voor. Nel Rijkens liep voor de 44e keer de Avondwandelvierdaagse. Omdat de 
administratie ook al zolang wordt bijgehouden weten we de wandelcarrière van 
veel Stedumers. Zo controleren we altijd even of men inderdaad op het juiste aan-
tal keren zit, want dat wil nog wel eens niet kloppen. 
Het was weer een leuke en erg gezellige week, met veel ontmoeting. Iedereen 
staat met iedereen te praten of loopt een poosje met elkaar op. We hebben ons 
best gedaan om ook nieuwe routes toe te voegen, maar dat ging hier en daar nog 
niet feilloos en dan moest er even geïmproviseerd worden. Dat mocht de pret niet 
drukken, en zelfs werd de suggestie gedaan de laatste avond op vrijdag te hou-
den, zodat er nog even tijd is voor een nazit. Nu was iedereen toch wel een beetje 
af, en ging moe maar zeer tevreden weer naar huis. 
Dank aan alle vrijwilligers, Jehova Nissi, verkeersregelaars, de inschrijvers, de 
koffieposten en de coördinatie vanuit school. We beloven u op tijd te beginnen 
met het bekijken van nieuwe wandelmogelijkheden, suggesties welkom. 
 

Lies Oldenhof  
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
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In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners uit het dorp voorge-
steld. Deze keer Patrick Schut en Denise Klasens, Triezenbergstraat 6. 
 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds 31 maart 2017.” 
 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
Denise: “Ik ben geboren in Groningen en heb mijn jeugd doorgebracht in Hooge-
zand.” 
Patrick: “Ik ben geboren in St. Annen en heb tevens mijn jeugd doorgebracht in 
St. Annen.” 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Denise: “Ik werk aan de Rijksuniversiteit Groningen als secretaresse.”   
Patrick: “Ik ben service adviseur bij een garage in Groningen.” 
 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Patrick: “Ik hou van voetballen en motorrijden.” 
Denise: “Ik hou van shoppen en paardrijden.” 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Patrick en Denise: “We vinden Zakynthos een mooi Grieks eiland.” 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen? 
“We zochten een vrijstaand huis in een leuk dorp.” 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Zo ja, hoe? 
“Nog niet, we hebben nog veel klussen te doen in en om het huis.” 
 

Wat zouden jullie doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint? 
Denise: “Ik zou graag een wereldreis willen maken.” 
Patrick: “Ik zou een nieuwe Porsche kopen.” 
 

Wat vinden jullie naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“We vinden de Bartholomeüskerk, het Stedumer bos en het haventje mooie plek-
jes in Stedum.” 
 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Wat vinden jul-
lie, naast Stedum, de mooiste plaats in Nederland?” 
“We vinden Garnwerd een mooie plaats.”  
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen? 
“Wat missen jullie nog in Stedum?” 
 

Afie Nienhuis 
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400 woorden 

Met hart en ziel 
 

Stationsweg. Ik schuif aan bij Sieta Smit voor koffie met koek onder het afdak, dat 
serre in de zomer is en carport in de winter. Uit een holle afgezaagde tak van een 
appelboom vliegen jonge merels  frank en vrij weg. Echtgenoot Hommo, onder 
andere voormalig wethouder en gepensioneerd boer, fietst na de koffie op z’n 
gammele Batavus damesfiets naar zoon Heike op de boerderij. 
Sieta speelde een mooie jeugd in een samengesteld gezin op de ouderlijke boer-
derij en rond de kerk van Wittewierum. Door een noodlottig ongeval  - auto raakte 
te water - verloor haar vader zijn vrouw, schoonmoeder en jongste zoon. Hij her-
pakte zich, hertrouwde en kreeg naast de twee eigen kinderen nog twee kinderen, 
waaronder Sieta.  
Van haar vader leerde ze: “Kijk niet naar de beurs , maar naar de persoon.“ 
Als jong volwassene woonde ze drie jaar in Egmond aan Zee: eerst als stagiaire 
en vervolgens werkte ze met kinderen die vanwege een zwakke gezondheid zes 
weken aan zee mochten revalideren. Daarna had ze een baan in Groningen bij 
Doorgangshuis De Helper Haven. Toen ze trouwde, stopte ze verplicht met wer-
ken buitenshuis. Hommo en Sieta hebben drie kinderen: Fokko, Lisette en Heike. 
Inmiddels  zijn er vier kleinkinderen. 
“Mijn passie? Niet alleen kerkelijk, maar ook als mens wil ik iedereen in zijn waar-
de laten...” 
Sieta is voorzitter van de (van algemeen signatuur zijnde) Vrouwenraad. Informa-
tie en gezelligheid is het uitgangspunt. Er zijn zeven thematische avonden, zoals 
bijvoorbeeld over monumentenzorg, maar ook een kerstbroodmaaltijd en reisjes. 
Mannen zijn tegenwoordig welkom… 
Sieta is ook medevoorzitter van Passage (christelijk maatschappelijke vrouwen-
beweging) voor vrouwen van alle geloven met hart voor de samenleving. Hier bij-
eenkomsten over rechtspraak, het Groninger landschap, acupunctuur enzovoort. 
 

Informatiepunt Stedum (maatschappelijke voorlichting) is opgericht door toen nog 
de gemeente Stedum. Ook daarvan is zij de voorzitter. Er zijn een zevental mid-
dagbijeenkomsten voor mannen en vrouwen. Onderwerpen als: gezonde voeding, 
Zorgzaam Stedum.  
Bij deze drie organisaties is het aantal deelnemers steeds zo’n vijfentwintig 
(meestal dezelfde) en de gemiddelde deelnemersleeftijd is ruim vijfenzestig.  
Ook doet Sieta nog enig vrijwilligerswerk bij Wiemersheerd in Loppersum en bij 
De Twaalf Hoven in Winsum. Sieta zet zich met hart en ziel in: “Vooral respect 
voor elkaar, zonder vooroordelen, dat is mijn streven, ik ben voor gelijke behande-
ling.” 
“Ik heb grote zorgen over de continuïteit”, zucht Sieta, “er is geen aanwas. Vroe-
ger werkten vrouwen  thuis. Nu heeft men werk buitenshuis en andere contacten. 
Televisie en vooral  internet brengen een nieuwe tijd…” 
 

Math M. Willems 
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Avontuur in het bos 
 

Zaterdag 13 mei was het dorp vol, met auto’s 
en lopers van de Steemer omloop. En hoewel 
scouts ook sportief zijn, is dat wel op een heel 
andere manier. In de buitenlucht in het bos 
actief zijn, dat is de voorkeur voor de Struners. 
Straks met Pinksteren zijn ze dat in de Mar-
newaard, op het Noordelijk Pinksterkamp. De-
ze zaterdag waren ze al aan het oefenen met 
koken in de buitenlucht. Geen vlinder aan een 
gasfles, maar een houtvuur met een heksen-
pan erboven. Ideaal voor het koken van 
brandnetels, die op de vruchtbare bosgrond in 
Stedum heel goed groeien. En niemand is ge-
dupeerd als daarvan geplukt wordt, want er is 
nog genoeg over. Bij de vuurplaats in het bos 
is het goed toeven, met de iepenbankjes zit je 
er mooi in de luwte. Behalve als het gaat on-
weren en stortregenen natuurlijk. En zo haalde 

teamleider Haron in vliegende vaart een 
groot stuk plastic uit het gebouw, rende te-
rug en riep de kinderen op als tentstok te 
gaan dienen. Die foto werd toen vervolgens 
naar de ouders gestuurd, want die maakten 
zich wel een beetje ongerust. Het onweer 
was niet gevaarlijk dichtbij, en het plastic 
hield de regen goed tegen.  
Knus onder dak, en daarna lekker aan de 
soep. Een heel geslaagde opkomst in de 
Stedumer natuur, voorbereid en uitgevoerd 
door Haron Wieringa, Gert-Jan Exoo en 
Helma Mulder. 
 

Lies Oldenhof 
 

 

Nieuwe bestuursleden bij Groninger Dorpen 
 
Buurthuis Mellenshorst Haren, 11 mei 2017. Op de algemene ledenvergadering 
van Groninger Dorpen, koepel van organisaties voor dorpsbelangen en  dorps- en 
buurthuizen in de provincie Groningen, mocht Groninger Dorpen maar liefst 6 
nieuwe bestuursleden welkom heten! Het zijn Agmar van Rijn, Emmy Wolthuis, 
Gerda Steenhuis (ontbreekt op de foto), Marieke Creemer, Meindert Schollema, 
Ronald Helder. Een 6-tal gemotiveerde mensen met ambities voor het Groninger 
platteland. 
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Afscheid werd er genomen van de bestuursleden Jan Boer en Johan van Omme, 
die zich maar liefst 10 jaar lang met hart en ziel voor de vereniging hebben inge-
zet. Er was applaus voor hun grote inzet en betrokkenheid. 
 

Op de drukbezochte bijeenkomst stond het thema ‘veranderen’ centraal. Er ver-
andert veel in en rondom dorpen. Denk aan: gemeentelijke herindeling, verschui-

ving van taken van de over-
heid naar bewoners, nieuwe 
bewonersinitiatieven op 
nieuwe thema’s, meer druk 
op de vrijwilligers in dor-
pen… Dorpsorganisaties 
zoeken naar nieuwe organi-
satievormen om het vrijwilli-
gerswerk behapbaar te 
houden en ook voorliggende 
kansen te kunnen grijpen. 
Groninger Dorpen levert 
daarbij graag het steuntje in 
de rug wanneer dorpen dat 
willen.  
 

Gilian Wijnalda 
 

 

 

De herinrichting Haventerrein 

 
 

Al lange tijd zijn we bezig met plannen voor het herinrichten van het haventerrein 
en de financiering ervan. In het dorp zijn hierover brainstorm- en informatieavon- 

Agmar van Rijn uit Stedum (midden). 
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den gehouden, en zijn werkgroepen gevormd om ideeën uit te werken. Dit resul-
teerde in een plan dat in januari is gepresenteerd aan de Provincie Groningen, 
Gemeente Loppersum en Loket Leefbaarheid van de NAM. Dit waren namelijk de 
geldschieters die bijdroegen in de kosten voor een haalbaarheidsanalyse. Het ad-
vies dat na de presentatie door deze partijen werd gegeven, was om te zorgen 
voor financiële draagkracht voor de uitvoering van het plan. We zijn vervolgens in 
de pen geklommen en hebben diverse lijnen naar subsidieverstrekkers uitgezet. 
Deze week werden we “ontboden” op het gemeentehuis en kregen we te horen 
dat de Provincie Groningen het haventerrein een subsidieaanvraag uit de Reserve 
Leefbaarheid Krimpgebieden van ruim 40.000 euro heeft toegekend. Tegelijkertijd 
kregen we van een andere subsidieverstrekker de mededeling dat ons plan een 
eerste selectieronde heeft doorstaan. Dit betekent concreet dat op sommige on-
derdelen nog een verduidelijking wordt gevraagd en de kans groot is dat ook dit 
een positief resultaat zal hebben.  
 

Met dit mooie nieuws hebben we besloten om nog voor de zomervakantie een bij-
eenkomst voor het dorp te houden waarin de voortgang van dit project aan u 
wordt uitgelegd. We zien u dan graag en in de volgende Stedumer hopen we een 
datum te kunnen geven. De kopgroepleden zijn Fokko Smit, Mariele Mijnlieff, Kaj 
Reker, Ronnie Vos en Ineke van Zanten. 
 

Ineke van Zanten 
 
 

sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor  

 

Maurice Smit en Jorijn Hornman  
winnen Steemer Omloop. 
 

De 16e Steemer Omloop, de 1e editie van het Huis en Hypotheek Ommerlander-
loopcircuit is weer een groot succes geworden. In ons clubgebouw Moarstee kon-
den de lopers zich weer inschrijven en  voorzien van startnummers en chips. De 
wedstrijd werd  onder  wisselende omstandigheden gelopen door 177 deelnemers 
met  warm en broeierig weer. Bij de vorige editie werden de  laatste lopers nog 
getrakteerd op een hagelbui. Er werden  redelijke tijden gelopen. Begeleid door 
een waterige zonnetje en een lekkere temperatuur werd er door en om Stedum de 
5 en 10 kilometer gelopen.  
 

Vooraf  aan de loop ging de basisschooljeugd van start met hun rondjes. Aange-
moedigd door het vele publiek, vaders, moeders, opa’s en oma’s werd er fanatiek 
gelopen en na afloop was er een medaille en drinken als beloning. Bij de kleinsten 
kwam Brennan Kock als 1e over de finish gevolgd door Sem Slager en als 3e kon 
Danni Grunayd de beker in ontvangst nemen. De snelste bij de 7, 8 en 9 jarigen 
was Thom Vast, gevolgd door Mike Hogerman en Riemer Miedema. Bij de 10-, 
11-, 12-jarigen die 2 rondes liepen kwam als 1e Vincent Perk over de finish, ge-
volgd door Esmee Huisman en Levi Keijser die 3e werd.  
 

Om 17.00 uur werden de deelnemers weggeschoten door Rien Vis, onze dorps-
genoot die vele ongemakken met zijn lichaam heeft gehad en elke keer weer met  
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positieve zin doorgaat met het gene wat hij nog wel kan. Helaas was onze vaste 
speaker Jan Kooistra verhinderd, maar konden wij stand-in  Fokko Smit luid en 
duidelijk horen met het volgen van de wedstrijd en hoe hij op eigen wijze de prijs-
uitreiking presenteerde. 
Bij de 10 kilometer senioren kwam Maurice Smit uit Delfzijl als eerste over de fi-
nish, gevolgd door Gerard Vos uit Appingedam en derde eindigde Gerben Vermij 
uit Leens. Bij de dames senioren werd er fel gestreden om het hoogste schavot 
en het was Jorijn Hornan uit Groningen als eerste gevolgd door Femke Veldman 
uit Delfzijl die de finishboog als tweede  bereikte, derde werd Anita van Bergeijk 
uit Oldenzijl. Bij de heren 40+werd Tonnie Knigge uit Onstwedde 1e gevolgd door 
Marcel Stoffers uit Appingedam enRemco Oost uit Kantens die 3e werd. Bij de he-
ren 50+ kwam Simon Hinrichs uit Delfzij als eerste over de finish gevolgd door 
Klaas Brouwer en werd Henk Por uit Groningen derde. Bij de heren 60+ was het 
Jasper Keizer uit Sint Annaparochie  die als eerste over de lijn kwam gevolgd 
door Roelof Berends uit Oudeschip en als derde kwam de Groninger Henk Smit 
over de lijn. Bij de vrouwen 40+ viel de overwinning te vieren bij Elise Kooi uit 
Loppersum gevolgd door Desiree Winterwerp uit Assen en de derde plaats ging 
naar Carla Frankruiter uit Bedum. Bij de vrouwen 50 + werd Gonny Houtman uit 
Winsum eerste, gevolgd door Ans van der Meer uit Garrelsweer en als derde 
kwam Tineke Weites uit Siddeburen over de finish. Bij de 5 kilometer werden 
Gwenda Vasse en Mark van Ginkel de winnaars van de recreanten over de finish 
en gingen met een Knols notenkoek naar huis. Wij als organisatie van de Steemer 
Omloop willen iedereen bedanken voor hun inzet en hopen u weer te zien volgend 
jaar bij de 17e Omloop van Stedum. Voor alle uitslagen kun je op de site terecht  
ommerlanderloopcircuit.nl 
 

Peter Slager 
 

 

In memoriam Jacob Hendrik Mars 
 

Onverwachts, op 9 mei 2017, is onze oud-secretaris en promotor van het jeugd-
vissen de heer Jacob Hendrik Mars overleden. Hij is 76 jaar geworden. 
 

Wij kennen Jacob Mars als een vriendelijke, spontane man. In de hoogtijdagen 
van onze hengelaars club is hij een niet weg te denken persoonlijkheid geweest. 
Meerdere mensen heeft hij gestimuleerd om te gaan vissen. Hij beschikte over 
veel praktische kennis betreffende de hengelsport en hij kende verscheidene 
anekdotes. Wie geïnteresseerd was in het vissen, vertelde hij over interessante 
gebeurtenissen binnen de hengelsport. En Jacob gaf raad. Hij was binnen de 
hengelsport goed op de hoogte, had kennis van materialen.  

 

Bij het opstellen van een in memoriam, put men dikwijls uit eigen herinneringen. 
Zo staat mij bij, hoe wij met alle wedstrijdvissers van de hengelaars club “Ons 
Genoegen” naar Wehe-den Hoorn gingen. Daar konden wij met zijn allen in het 
zelfde viswater vissen. Iedereen had nu gelijke kansen. Deze dag beviel ons zo 
goed, dat we er vaker naar toe zijn gegaan met de club. In mijn herinnering zie ik 
Jacob Mars daar nog met een uitzonderlijk aantal gevangen vissen. Waarschijnlijk 
kreeg hij toen ook de eerste prijs. 
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Dat Jacob een grote persoonlijkheid was met eigen inzichten moet gezegd wor-
den. Zo ging hij destijds bij de winterwedstrijden, wanneer al het viswater haast 
dichtgevroren was, met de trein naar Groningen. Voor het Hoofdstation, waar het 
water nog open lag, gooide hij zijn hengel uit. Keurig netjes op tijd arriveerde hij 
dan weer achter het café, op de plek waar de vis na de wedstrijd gemeten en ge-
wogen werd. 
 

Wie in de jaren tachtig bij Jacob thuis kwam, keek zijn ogen uit. In die tijd maakte 
Jacob daar zelf een grote verscheidenheid aan dobbers en tuigjes. Die liet hij de 
bezoekers dan zien. Ik zie de dobbers nog voor me, blauwe dobbers en bruine 
dobbers met witte en gele antennes en bovenaan een rode top. Voor je het wist 
mocht je een paar snoertjes of dobbers uitzoeken. Veel mensen hebben zelfge-
maakte dobbers van Jacob gekregen. 
 

Om het vissen goed onder de knie te krijgen, wist Jacob een bijzonder goed wa-
tertje. Daar kon je dikke voorns vangen. Er werd in die jaren, zo gezegd, veel ge-
traind. Door training kreeg je het hengelen beter onder de knie. Door Jacob werd 
dat watertje, bij de boerderij van familie Toxopeus, populair. Jonge hengelaars 
mochten daar graag voor hun plezier vissen. In dat water was het altijd bingo. 
 

Tot 1988 was Jacob Mars een van de mensen in onze club die zich terdege inzet-
te voor het jeugdvissen. In 1988 werd ondergetekende jeugdleider, nadat hij eerst 
een aantal jaren hiervoor werd geïnstrueerd en begeleid door Jacob Mars. 
 

Op de jaarvergadering van 11 januari 1985 wordt Mars de nieuwe secretaris. Hij 
volgt dan de heer D.Slager op. Op dezelfde vergadering stelt Jacob Mars voor, 
om de jeugdwedstrijden in ere te herstellen. In 1986 wordt een cursus jeugdvissen 
gegeven. In 1986 kreeg de jeugd van Hengelclub “Ons Genoegen” ook lesmateri-
aal en snoeren, haken en peillood. Er werden eveneens diploma’s uitgereikt. Dat 
Jacob Mars zich toen hiervoor heeft ingezet moge duidelijk wezen. 
In de notulen van de jaarvergadering 23 februari 1996 lezen wij dat Jacob Mars 
als secretaris aftreedt. Van januari 1985 tot februari 1996 is Mars secretaris ge-
weest. 
 

Jacob Mars heeft meerdere kampioenschappen gewonnen. In de periode tussen 
1984 en 1989 zien wij zijn naam zeven keer bij de kampioenschappen staan. Hij 
was onder meer een aantal keer gewichtskampioen en een paar keer aantalkam-
pioen en één keer algemeen kampioen. Ook ving Jacob wel eens de zwaarste vis 
bij zo’n onderdeel van de competitie. Jacob kon geweldig mooi vertellen over de 
zware brasems die in het Stedumermaar tegenover de gaslocatie zwommen. Die 
kon je daar op een bepaald moment van het jaar aantreffen. Deze visplek was, 
naar ik meen, een van zijn lievelingsplekken. 
 

Terugblikkend naar de zojuist geschetste periode zien wij hoe belangrijk Jacob 
Mars geweest is voor onze hengelaars club.  
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe in het verwerken van dit grote verlies. 
 

Eldert Ameling 
Voorzitter Hengelclub “Ons Genoegen” 
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