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Wethouder Bé Schollema opent Survivalbaan 
 

 
(Foto's: Menne Tillema) 

 

In Stedum is op vrijdag 8 april de derde officiële survivalbaan van de provincie 
Groningen feestelijk geopend. Wethouder Bé Schollema van de gemeente Lop-
persum heeft hierbij het startschot gegeven. 
 

Na een welkomstwoord en uitleg over het verloop van het project door initiatief-
nemer Cor Slager, sprak Fokko Smit namens dorpsbelangen waarderende woor-
den uit. Wethouder Bé Schollema sprak lovend over het project en noemde Ste-
dum als voorbeelddorp binnen de gemeente Loppersum. ‘Als ze in Stedum wat 
voor elkaar willen krijgen dan gaat het ook gebeuren’, aldus de Wethouder.   

 

 
 

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 Ronald Willems zijn hond Myla (foto: Janna Bathoorn). 
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Wethouder Bé Schollema schoot geroutineerd een ballon stuk en gaf daarmee het 
startschot voor een demonstratie-estafette door de leden van de vereniging. Ruim 
150 belangstellenden hebben de baan van dichtbij bewonderd en liefhebbers 
konden onder begeleiding van leden een aantal onderdelen van het parcours uit-
proberen. 
 

 
(Foto: Menne Tillema) 

 

Vorige maand kwam de Parcourscommissie van de Survival Bond Nederland op 
bezoek om de baan te keuren. De keurmeester is zeer te spreken over het opge-
bouwde parcours bestaande uit meer dan 40 verschillende hindernissen en een 
lengte van ruim 80 meter. 
 

Om de groeiende groep sporters te kunnen begeleiden worden een aantal leden 
tot trainers opgeleid. De Stedumer vereniging is officieel aangesloten bij de Survi-
val Bond Nederlanderland en er kan nu getraind worden voor Survivalruns. De 
volgende stap is het  starten van een jeugdgroep.  
Er wordt getraind op de woensdagavond om 19:30 uur en op de zaterdagmorgen 
om 09:00 uur. De groep start bij het haventerrein in Stedum.  
 
Cor Slager 
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In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze keer Luit Kuitert en Nicole Hoofs en hun honden Beertje en Lizzie, 
Molenstraat 12. 
 

 
(Foto: Martien Spits-Straatman) 
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Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds 1 maart 2016.” 
 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
Luit: “Ik ben geboren en heb mijn jeugd doorgebracht in Middelstum.” 
Nicole: “Ik ben geboren en heb mijn jeugd doorgebracht in Kerkrade.” 
 

Wat doen jullie  voor de kost? 
Nicole: “Ik ben jongerenwerker bij een instantie.” 
Luit: ”Ik ben monteur bij een trailerbouwbedrijf.” 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid? 
Luit: “Ik hou van motorrijden.” 
Nicole: ”Ik ben hondenliefhebster. Ik doe graag met de honden behendigheidspe-
len, bezoek een hondenschool en vind het ook leuk een hond uit een asiel te so-
cialiseren.” 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Luit en Nicole: “We gaan graag naar Oostenrijk en Duitsland.” 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland? 
”We nemen graag de honden mee en de barbecue.” 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen? 
“We waren verliefd op dit huisje, het dorpsleven en de karakteristieke uitstraling 
van het dorp.” 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Zo ja, hoe? 
“Nog niet, maar Nicole is van plan naar de looptraining voor de Steemer Omloop 
te gaan.” 
 

Wat is je favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Stedum 
dit boek of deze film zien? 
Luit: “ Ik vind de film: “ American Sniper” van regisseur Clint Eastwood leuk. Het is 
een Amerikaanse biografische actiefilm uit 2014. Het draait om de scherpschutter 
Chris Kyle. Hij ging maar liefst vier keer naar Irak en zou naar eigen zeggen 255 
mensen vermoord hebben. Hoe dan ook, is Kyle de dodelijkste scherpschutter uit 
de Amerikaanse leger. Maar er zit meer achter deze man dan alleen zijn talent als 
scherpschutter. U. S. Navy SEAL Chris Kyle gaat naar Irak met slechts één mis-
sie: zijn wapenbroeders beschermen. Met zijn vaste hand redt hij talloze levens 
op het slagveld. Hij wordt het symbool van het SEAL- motto: ‘Nooit iemand achter-
laten’. Maar éénmaal thuis komt hij er al snel achter dat het de oorlog is, die hij 
niet kan achterlaten.” 
Nicole: “Ik vind de film ”Jackie” geregisseerd door Antoinette Beumer leuk. Humo-
ristisch drama met Carice en Jelka van Houten als twee zusjes die naar Amerika 
reizen om hun biologische moeder Jackie te ontmoeten. De 33-jarige tweeling So-
fie en Daan is opgevoed door twee vaders. Door de reis met de raadselachtige en 
ongepaste Jackie, verandert het leven van Sofie en Daan voorgoed.”    
 

Wat vinden jullie naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
Nicole: “Ik vind een kronkelpaadje in het bos een bijzonder, leuk plekje.” 
Luit: “Ik vind de verlichte toren van de Bartholomeüskerk een mooi plekje.” 
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Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Wat zou je 
wensen voor het dorp Stedum?” 
“Dat het rustig mag blijven in Stedum.”  
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Wat zou je voor Stedum doen met een miljoen?” 
 

Afie Nienhuis 
 

 

Programma van de Oranjevereniging Stedum 
 

Wij starten deze feestelijkheden rond de verjaardag van onze Koning Willem-
Alexander, net als de Koningsspelen voor de kinderen op vrijdag 22 april met een 
toneelavond om 20.00 uur in het Hervormd Centrum. Toneelgroep Mitnkander uit 
Bedum speelt de klucht van 2 bedrijven “Welkom terug tante”. De verlichting is 
voor Luit en Ronald van stedum.com. Het is helaas niet gelukt om een toneelver-
eniging te krijgen voor Koningsdag vandaar nu op 22 april. 
 

De kaarten voor deze avond zijn te bestellen bij het bestuur: Dinie Smit (0596) 55 
14 54; Syta Timmer (0596) 55 10 55 of bij Coby Nienhuis (0596) 55 15 50. 
Reservering voor deze avond is wel gewenst. Entree is gratis voor leden. Niet le-
den betalen 5 euro. Kinderen tot 12 jaar 2.50. Aan het einde van de avond heb-
ben we een grote tombola. Een hele gezellige avond toegewenst. 
 

Op Dinsdag 26 april van 17.00-22.00uur een grote spellenavond op de zandvlakte 
achter het sportgebouw.Het Thema is Country en Western style. Met een Rodeo 
stier-hoefijzer gooien-spijkerbroek hangen en bierpul schuiven zijn er leuke prijs-
jes te winnen. Een ieder kan er aan meedoen. Ook staan er grote springkussens 
opgesteld. Bij de Rodeo stier zijn professionals aanwezig om alles in goede banen 
te leiden. De tent van de warme hap staat voor u klaar met de bekende gehaktbal-
len-bruine bonen met spekjes-hamburgers en broodje knakworst. Het muzikale 
entertainment is in handen van niemand minder dan onze Stedumer DJ Jappa. 
Komt dus allen gezellig naar de zandvlakte op dinsdag 26 april  om 17.00 uur. 
 

Koningsdag 27 april, de verjaardag van onze Koning Willem-Alexander. 
8.00 uur vlag uit met oranje wimpel. 
9.30 uur Aubade met de muziekvereniging Jehova Nissi bij het Hervormd Cen-
trum. We brengen een toast uit op de Koning met de alom bekende oranjebitter. 
Een gezellig koffie-uurtje met de Oranjekoek wordt u aangeboden. 
11.00uur Start van de grote Vossenjacht voor de kinderen van de basisschool. 
Opgave bij het Hervormd Centrum om 11.00 uur. 
's Middags en 's avonds is er geen programma, ook in verband met de meivakan-
tie en de vrijmarkt in Loppersum. 
Het bestuur wenst iedereen een gezellige Koningsdag toe. 
 

Coby Nienhuis 
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Een mooi begin 
 

Het Voorjaarsconcert van Jehova Nissi in Stedum is inmiddels een goede traditie 
om de nieuwe lente te vieren. Zaterdagavond 2 april trad het orkest op samen met  
Christelijk Vocaal Ensemble. Met een eigen muziekvereniging én een Stedums 
koor is ons dorp ook op muziekgebied eigenlijk wel heel goed bedeeld. Zoals be-
kend zijn bij beide verenigingen leden uit Stedum én Ommelanden welkom en zij 
hebben dan ook diverse muzikanten en zangers afkomstig uit omliggende dorpen.  
Nieuwe leden uit Stedum zijn natuurlijk altijd van harte welkom! Met name het or-
kest maakt tijdens concerten dankbaar gebruik van zogenaamde ‘helpers’ uit an-
dere orkesten. Overigens is dat in de Hafabra-wereld algemeen gebruik. Bijna 
geen enkele verenigingen heeft alle secties compleet bezet. Zo heeft Jehova Nissi 
al jaren geen ervaren slagwerkers meer.  Daarom is het fijn dat ‘coming man’, de 
jonge Matthijs Kruidhof, op drums weer enkele nummers goed en overtuigend 
meespeelde. Echt knap. 
 

 

  
Het orkest onder leiding van Gijs Heusinkveld en het gemengd koor onder leiding 
van Geertje Mars-van der Wal traden afwisselend op, maar ook in combinatie. 
Samen openden zij met  ‘Black Symphony’ en voerden zij ‘The mansion of the 
Lord’ uit. Van het sluitstuk, ‘Conquest of paradise’, uit de gelijknamige film over de 
ontdekking in 1492 van Amerika door Columbus, was duidelijk te horen hoe de 
uitvoerders ervan genoten gezamenlijk muziek te maken. Een spetterend begin 
van een veelbelovend voorjaar. 
 

Fenneke Colstee 
cmv Jehova Nissi 
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Bezoek aan het Duitse Stedum 
 

 
Wandelen in de omgeving van het Duitse Stedum in 2006         (Foto:Archief Erik Staal) 
 

Bij deze nog even een herinnering aan het geplande bezoek aan het Duitse dorp 
Stedum, van vrijdag 16 tot en met zondag 18 september zijn we uitgenodigd. Voor 
enkele mensen is vrijdag vertrekken niet mogelijk, zij zullen zaterdag op tijd ver-
trekken, het is in 3,5 uur goed te doen. Ook kinderen en oudere jeugd zijn van 
harte welkom. Een aantal gastgezinnen van de vorige keer heeft zich al gemeld 
en ook enkele fietsers gaan dit keer weer mee, een beklimming van de top van de 
Brocken (1142m), de hoogste berg van de Harz, proberen we in het programma 
op te nemen. Het vervoer is deze keer met auto’s.  
 

Kosten 
De kosten zullen beperkt zijn tot brandstofvergoeding, een cadeau voor de gast-
heren en 25 euro inleg ter aanvulling van de pot voor de volgende ontvangst bij 
ons, wanneer deze dorpenband 40 jaar bestaat. 
 

Wie wil er mee?  
Meld je bij voorkeur deze maand nog aan, dan kunnen we onze gastheren tijdig 
informeren wat ze kunnen verwachten.  
Hoewel we het programma nog niet kennen is zo’n reis is een unieke ervaring, of 
we nu gaan fietsen, wandelen, schieten of spelletjes doen. Graag aanmelden vóór 
7 mei via lies.oldenhof@perivert.nl of (0596) 55 19 62. Neem een kijkje bij onze 
naamgenoten en doe weer een nieuwe ervaring op, leven op het platteland in 
Duitsland. 
 

Lies Oldenhof 
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Bonte avond tijdens uitwisseling 10 jaar geleden      (Foto's:Archief Erik Staal) 

 

 

De  oud-burgemeesters en initiatiefnemers van Stedum-Stedum, de heren Peyers (l) en Melle-
ma van respectievelijk het Duitse en het Nederlandse Stedum. Beiden zijn inmiddels overleden.
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400 woorden  
 

Ik weet wat er op staat 
 

Op de Laan van Nittersum laat Ronald Willems zijn hond Myla, een kruising van 
een Labrador en Bordercollie, uit. Ik stap van de fiets en we maken een afspraak 
voor deze rubriek. 
Later die week op de Sien Jensema Hörn, waar Ronald zeven jaar woont, ligt 
Myla bekaf in de mand. Ronald fietste die dag zes kilometer met haar. Aan de 
muur hangt een grote foto van zijn in augustus 2015 gestorven zestienjarige Frie-
se Stabij. Even vang ik een glimp op van de veertienjarige kat, de volledig grijs 
gekleurde blauwpers Boris...     
 

Ronald begint: "De computer maakte ik me eigen toen ik net in Stedum woonde. 
Luit Keller kwam  aanzetten met een Windows 386 pc. Ik werkte in1996 bij de in-
bel provider Internet Noord, daar leerde ik ook websites bouwen. Na vele jaren bij 
ING en KPN start ik nu met een eigen bedrijf: Ronald CT Computertechniek Tele-
communicatie".  
 
2001. Er komt een schreeuw uit Luits mond: "Ik heb een domeinnaam gekocht." Ik 
roep: "Wat moeten wij met een domeinnaam?" Dan wordt www.Stedum.com ge-
boren... "Ik bouw de eerste  website van vijf  megabytes in html". De site wordt 
vanwege het snellere ADSL eerst gehost bij zijn broer in de stad en later bij zijn 
moeder in Uithuizen: erg lastig bij storingen. Als er vervolgens in 2006 in Stedum 
ADSL komt, kopen Luit en hij meteen een tweedehands computer die als server 
dienst doet. De huidige, vijfde, website is gebouwd in ASP (active service page) 
en is bijna tien gigabytes groot... 
"Yes, now we are talking," lacht Ronald. "Op deze website staat ook vijftien jaar 
archief: tekst en foto’s. De server staat bij Luit vanwege de kortere afstand van de 
server tot de telefooncentrale aan de Delleweg. De mailserver staat bij mij". 
Stedum.com is een stichting. Naast de website verzorgt Stedum.com niet-
commercieel licht en geluid voor verenigingen in het dorp. Er is jarenlang geïnves-
teerd in modern materiaal zoals led licht.  
"Hier thuis heb ik twee grote computerschermen en beheer ik de site met een zelf 
ontwikkeld (content management) systeem. We blijven afhankelijk van aangele-
verd nieuws. Het is voor en door Stedum. De laatste jaren vul ik met Wim Zijlema 
de site, die tweehonderd bezoekers per dag heeft. Of ik zelf elke dag op onze site 
kijk? Nou, ik sla wel eens een dag over. Ik weet wat er op staat..." 
 

Math M. Willems 
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Lekker landschap 
 

 
 
Natuurbeleving als dagelijkse kost … simpel en vooral heel leuk. Overal in de vrije 
natuur zijn eetbare planten, bloemen, vruchten, noten en paddenstoelen te vin-
den. Van bramen tot waterkers en van eekhoorntjesbrood tot kastanje. Puur na-
tuur, smaakvol en gezond. 
 

De Groencommissie Stedum en Landschapsbeheer Groningen nodigen je uit om 
al het eetbare en al het lekkers in het landschap te ontdekken en ervan te genie-
ten. Tijdens een workshop onder leiding van Ine Bielevelt gaan we in de buurt van 
Stedum planten en kruiden verzamelen. Ine vertelt hierover en daarna gaan we er 
samen een maaltijd mee bereiden. 
 

Zaterdag 11 juni 09.45 – 15.00 uur in Stedum. Aanmelden en meer informatie: lo-
retteverment@gmail.com of 06-49749359 
 

Deelname is gratis. Er is plek voor maximaal 20 mensen. Er zijn na bekendma-
king op Stedum.com en Facebook al aardig wat aanmeldingen binnen gekomen. 
Er zijn nog een paar plekjes over, dus meld je snel aan als je mee wilt! 
Meenemen: fiets, mandje of tas of emmertje (handig met een fietstas), snoei-
schaar of mesje, tuin- of keukenhandschoenen tegen de brandnetels. 
 

Programma 
9.45 uur verzamelen bij fietsenstalling Moarstee 
10.00 uur vertrek per fiets om allerlei eetbaars en lekkers te verzamelen 
12.30 – 15.00 uur: Bij De Heemen (Bedumerweg 34) gaan we in de keuken een 
lunch maken van alles wat we verzameld hebben. Deze lunch eten we gezellig 
samen op.   
 

Lorette Verment 

 
 

Bedankt 
 

Ik wil iedereen bedanken tijdens mijn polsbreuk voor uw belangstellling via 
telefoon, kaarten, bloemen, fruit enz. Hartelijk bedankt. 
 

Kees en Anna Eisema 
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Verslag Informatiepunt 
 

Op donderdag 7 april hadden we weer een bijeenkomst van het informatiepunt. 
Door omstandigheden zaten we deze keer in het Trefpunt. Er waren 15 personen 
aanwezig. Sieta Smit heette ons van harte welkom, in het bijzonder Laura en 
Sjoukje, wijkverpleegkundigen van TSN. Na de koffie/thee namen zij het woord. 
Het verslag van deze middag is van Laura ten Have zelf. 
 

Verpleging en verzorging – Er kan een moment komen waarop u verpleging of 
verzorging nodig heeft. Soms tijdelijk, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, 
soms permanent, bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte. Wanneer u thuis-
zorg nodig heeft , is een verwijzing van de huisarts of specialist in het ziekenhuis 
niet nodig. Er kan rechtstreeks contact opgenomen worden met de organisatie, de 
wijkverpleegkundige zal dan bij u langskomen om de zorg door te spreken en ver-
dere uitleg te geven. Vanaf 2015 valt de zorg onder de zorgverzekeringswet en 
wordt er niet meer gevraagd om een eigen bijdrage, de zorgverzekering vergoed 
de volledige verzorging. 

 

Thuiszorg Technologisch Team  
Wanneer u complexe verpleegtechnische zorg nodig heeft, zoals sondevoeding, 
een infuus of pijnbestrijding kan het Thuiszorg Technologie Team (TT Team) u 
thuis verplegen. Op deze manier kunt u eerder naar huis na een ziekenhuisopna-
me of kan een opname zelfs worden voorkomen. 
Nachtzorg: Als u ziek bent of herstelt van een ingrijpende operatie is het belangrijk 
om te weten dat de nodige zorg altijd in de buurt is. Niet alleen overdag maar ook 
’s nachts, bij u thuis. Een ervaren en toegewijde professional die u begrijpt, het 
vak verstaat, meteen doet wat er moet gebeuren en u gerust stelt. TSN heeft in 
het hele land verpleegkundigen en verzorgenden die klaar staan tijdens de nach-
telijke uren tussen 23:00 en 07:00 uur. Bijvoorbeeld voor controlemomenten of ter 
ondersteuning van de familie en andere vrijwilligers. 
Personen alarmering - Een veilig gevoel, dag en nacht. Met name voor ouderen is 
dat wezenlijk in hun dagelijkse leven. TSN helpt met personenalarmering. Met één 
druk op de knop zet u een alarm in werking en is hulp onderweg. Installeren is 
eenvoudig. We koppelen een alarmtoestel aan uw vaste telefoon. Cliënten dragen 
dan een losse alarmknop om hals of om pols, of als clip die wordt vastgeklikt aan 
de kleding. Door een groot bereik van het alarm bent u ook in de tuin of bij de bu-
ren verzekerd van bereik van uw personenalarm. Bij acute nood drukt u op de 
knop en wordt de alarmcentrale gebeld. Deze stuurt hulp naar u toe. 
Uitleen hulpmiddelen; Heeft u tijdelijk hulpmiddelen of verpleegartikelen nodig? 
Bijvoorbeeld een rolstoel, een hoog-/laagbed of een bedleestafel. Dan kunt u deze 
lenen, huren of kopen bij de TSN Thuiszorgwinkels/ Vegro.  

Er waren veel vragen en er werd levendig gediscussieerd. 
Sieta bedankte de beide dames, overhandigde ze een bos bloemen, waarna ze 
ons wel thuis wenste. 
Deze middag was tevens de laatste bijeenkomst van het seizoen. 
Vanaf september heten we weer iedereen van harte welkom! 
 

Ada Hovius  
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Jeugdcursus survivalrun 
 

Dit voorjaar organiseert de survivalvereniging een korte introductiecursus survival-
run voor kinderen van 10 tot en met 15 jaar. Wat betreft leeftijdcombinatie mis-
schien niet een heel logische keus, maar we zijn nog maar een beginnende ver-
eniging met een beperkt aantal vrijwilligers. Deze cursus is dan ook een weder-
zijdse proefperiode. Tijdens de trainingen maak je kennis met een aantal klim-
technieken, en kun je ervaren hoe het zou kunnen zijn om aan een survivalrun 
mee te doen. Op vijf vrijdagavonden in de oneven weken van 13 mei tot en met 8 
juli, van 18.30 tot 19.30 uur. De cursus is niet gratis. 
Meld je gauw aan of stel vragen via info@survivalverenigingstedum.nl  
 

Janneke Aué 
secretaris Survivalvereniging Stedum 
 

 

15e Steemer omloop 
 

Op zaterdag 14 mei or-
ganiseert de IJsvereni-
ging Stedum  de 15e 
Steemer omloop, de 
tweede loop van het 
Ommerlander loopcircuit. 
Er zullen 2 rondes van 5 
kilometer gelopen worden  
door de wedstrijd en re-
creanten  hardlopers. 
Voor recreanten is het 
ook mogelijk om 1 rondje 
te lopen. De start is op 
het haventerrein en gaat 
langs de Molenstraat, 
Hoofdstraat, Lopsterweg, 
Sien Jensema horn, 

Borgweg, Borglanden, Hilmaarweg, de  Stationsweg, Kleipad, Bedumerweg, 
G.A.Reinderspad en dan weer naar het Haventerrein. Deze wegen zullen voor al-
le verkeer afgezet worden, van 16.00 tot 18.15 uur. Om alles in goede banen te 
leiden zullen automobilisten  begeleid worden door verkeersregelaars  om naar de 
parkeer plekken te rijden, vanaf het parkeerterrein (Voormalig voetbalveld) zullen 
de deelnemers begeleid worden naar de inschrijving  bij het haventerrein in het 
nieuwe gebouw van onze ijsclub "Moarstee" waar men zich ook kan omkleden. 
De inschrijving start om 15.00 voor recreanten en  wedstrijdlopers en om 16.30 
sluit de inschrijving. De start/finish vindt weer plaats op het haventerrein. Voor de 
basisschool jeugd zijn er jeugdlopen verdeeld over 3 categorieën,   aanvang 
16.00 uur. Alle vaders  en moeders, opa en oma`s zijn van harte welkom om hun 

(Foto:Archief Erik Staal) 
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kinderen en kleinkinderen weer aan te moedigen. De startschot voor de wedstrijd-
lopers en recreanten wordt om 17.00 uur gegeven door een plaatselijk bekende 
Steemer. Gelijk na afloop zullen er fruit, water, bouillon en een aandenken voor de 
looper/sters zijn. De kantine van "Moarstee" zal deze dag open zijn voor een hap-
je en een drankje. De organisatie  en vrijwilligers van de Steemeromloop willen 
alle lopers dan ook uitnodigen om deze 15e Steemeromloop weer  tot een groot 
succes te maken. Tot zaterdag 14 mei. Voor inlichtingen of vragen Peter Slager 
(0596) 55 19 72 of slagerp@hetnet.nl 
 

Peter Slager 
 

 

Dikke Banden Race 
 

De fietsclub Oet-Steem organiseert samen met Rabobank vrijdagmiddag 24 juni 
om half 5 een 'dikke banden race' voor de schooljeugd uit Stedum, andere dorpen 
van de gemeente Loppersum en Ten Post - de Open Stemer Kampioenschappen. 
Start vanaf parkeerplaats voetbalveld, Bedumerweg. 
 

Lies Oldenhof 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" Stedum 
 

Het is ondertussen alweer een paar jaar geleden dat wij hengelsporters gericht op 
paling mochten vissen en die ook mee mochten nemen naar huis. De paling die 
naast paling ook aal heet en consequent door sommige mensen ook aal genoemd 
wordt, is een zeldzaam soort vis geworden. Of een aal wel een echte vis is, daar 
wil ik nu niet te diep op ingaan. 
Na een tijdje op internet zoeken kunnen wij het ongeveer zo samenvatten. Het 
vangstverbod op paling is officieel geworden in 2009. Eerder in 2008 werd het 
vangstverbod gelanceerd vanuit de hengelsport organisatie. 
Gericht vissen op paling is dus streng verboden. Wie per ongeluk een paling aan 
de haak heeft moet die onmiddellijk in hetzelfde water terugzetten. En ik zou zeg-
gen: Onthoud dit goed! Bent u namelijk in het bezit van paling dan kunt u daar 
flink voor beboet worden. In dat geval wordt de paling niet gerookt maar rookt u 
zelf een malle pijp tabak! En ik vraag het mij nog steeds af. Heb ik het wel goed 
gelezen en begrepen? Maar het staat er werkelijk waar... Voor een sportvisser 
kan die boete maximaal 19.000,- Euro bedragen... Zelf kan ik mij daar niets bij 
voorstellen, maar het staat duidelijk op internet. 
 

Allerlei beelden en dus herinneringen zwerven nog door mijn hoofd. Zo ook hoe 
destijds een jong echtpaar uit Godlinze tegenover elkaar aan de gedekte eettafel 
zat. Wij spreken over de begin jaren zeventig. De vrouw had een lekkere stamp-
pot gekookt en zij had paling gebakken. Die paling was lekker knapperig gebak-
ken en was mooi bruin van kleur. Met smaak kloven ze de stukjes paling af. De 
graatjes kwamen op de rand van het bord. Of ik toen mee heb gegeten, ik weet 
het echt niet meer. Maar dat beeld van die twee mensen aan de eettafel, de 
stamppot en de gebakken paling staat mij nog duidelijk bij. En die film in mijn 
hoofd is mij dierbaar gebleven. 
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Een ander voorbeeld uit die herinnering aan paling en het consumeren daarvan 
stamt uit de jaren tachtig. Ik ging toen op de bromfiets naar Hoogkerk. Daar 
woonde en woont misschien nog steeds een vishandelaar. Met een schoonge-
maakte portie paling ging ik terug naar Stedum. En de paling kwam bij ons in de 
pan. 
 

Op paling viste ik in de jaren zeventig in het Damsterdiep samen met een familie 
uit Ten Boer. Op stille avonden zaten daar overal mensen gezellig op paling te 
vissen. Wij visten rustig door in het schemerdonker totdat wij genoeg paling ge-
vangen hadden en het zo donker was dat je geen hand meer voor ogen zag. 
In Stedum was een hele beroemde plek waar ik eerder al over schreef. Hier gin-
gen wij staan, want wij visten staand en een eindje van de kant af. Hier vingen wij 
veel paling. Het betrof de plek waar een buisje met afvalwater het Stedumermaar 
inkwam. Dat afvalwater kwam van de noodslachterij die aan de haven gevestigd 
was. Als er geslacht was dan vingen wij palingen bij de vleet. 
Ik schrijf hier steeds over paling. Maar ik schreef het zojuist al. Er zijn een hele-
boel mensen die het woord paling niet over hun lippen kunnen krijgen en het over 
aal hebben. 

 
In het volgende nummer zal het gaan over de herinneringen aan palingen van Jan 
Timmer die aan de Lellensterweg woont. In dit nummer alvast een voorproefje. Op 
de foto die u hier ziet, een foto van Jan Timmer, ziet u drie reusachtige palingen 
door Jan Timmer destijds gevangen. Eén van deze palingen woog maar liefst 
twee kilo, terwijl de beide andere palingen ruim een kilo per stuk wogen. De lang-
ste van deze drie was wel een meter lang! 
 

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) 
 
 

22 april   Toneelavond om 20.00 uur in het Hervormd Centrum. Toneel 
   groep Mitnkander uit Bedum speelt de klucht van 2 bedrijven  
   “Welkom terug tante”. 
 

25 april   Passage in het Hervormd Centrum om 19.45 uur met mevrouw 
   Terpstra uit Delfzijl. Het onderwerp is: Hoe heurt het nu eigenlijk? 
 
26 april  Koningsavond 
 
27 april  Koningsdag 
 
28 april   Zorgzaam Stedum: Hulp bij gebruik mobiele telefoon.  
   Om 14.00 uur in het Swaithoes.  
 
13 mei  Start Jeugdcursus survivalrun 
 
14 mei   De Steemer Omloop 
 
30 mei   Eerste dag wandelvierdaagse (tot en met 2 juni). Start vanaf 18 
   uur bij Moarstee. 
 
11 juni   Lekker landschap, eten uit de natuur. Van 09.45 – 15.00 uur in 
   Stedum. Verzamelen bij fietsenstalling Moarstee.  
 
24 juni   Een 'dikke banden race' voor de schooljeugd uit Stedum en  
   andere dorpen van de gemeente Loppersum en Ten Post, om  
   half 5. 
 
 
 
 
 
 

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 27 mei. Kopij inleveren bij de redactie voor 
woensdag 18 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. Fotografie: Janna Bathoorn en Martien Spits-Straatman 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
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