
 

De Stedumer 
 

 

 
November 2016 

 



 2

 

Foute Sint zet de boel op de kop in Stedum 
 

 
(Foto's: stedum.com) 

 

In Stedum waren de Zwarte Pieten geen onderwerp van gesprek, maar Sinter-
klaas en de bakmeelpiet. Want tegen half elf kwam er een klein bootje aan met 
een tuinstoel erop. In die stoel zat een wild zwaaiend soort Sinterklaas, die door 
alle drukte die hij maakte bijna overboord viel. Hij had een Pietenpruik op,een 
nepmijter en een halve staf. Ook deelde hij pepernoten uit toen hij aan land kwam. 
Wat was er gebeurd? De bakmeelpiet had meel in de motor gegooid, en daardoor 
kwam Sint in de problemen, want de boot deed het niet. Gelukkig duurde deze 
chaos niet lang, en kwam de boot van sinterklaas toch nog aan in de haven van 
Stedum.  
 

Na de ontvangst door burgemeester Rodenboog, en het spelen van verschillende 
Sinterklaasliedjes door Jehova Nissi, ging men in optocht naar de sporthal.  
 

Daar bleken er maar vier van de zes aanwezig te zijn. Toen na een tijdje twee  
grote dozen begonnen te bewegen was het raadsel opgelost, en werden de Pie-
ten bevrijd.  
 
 
 

 

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 Janna Bathoorn (foto: Ivar van der Velde). 
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De echte Sint 
 
 

 
Burgemeester Roodenboog ontvangt de Sint 
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De ontbrekende pieten worden gevonden 
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Kaboutervoetbal 
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 Daarna werd kabou-
tervoetbal gedemon-
streerd onder leiding 
van trainer Bas Bernt-
sen. Helaas brachten 
de Pieten er niet zoveel 
van terecht, je kon zien 
dat zij een goede trai-
ner ontbeerden. Maar 
pakjes naar beneden 
takelen, dat lukte dan 
weer wel. En zo kwam 
alles weer goed, zoals 
de Sint altijd zegt. 
 

Lies Oldenhof 
 
 
 

 

Sint Maarten 
   

 
 

Maar liefst 18 kleuters van de Klaver lieten in de ochtend van elf november al de 
mooiste Sint Maarten-liedjes horen. Juf Riekie ging dit jaar voor het eerst met de 
kleuters op pad langs de Bedumerweg. De kleuters zongen op sommige adressen 
zelfs twee liedjes (eerst in het Nederlands en daarna in het Gronings).  
En gelukkig hadden ze ook nog even tijd voor een foto.  
 

Ellen Gommers 
 



 7

 



 8

 

In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze keer Marijke en Daniëlle, A. Clantstraat 12. 
  

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds 3 mei 2016.” 
 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
Marijke: “Ik ben geboren in Stedum en heb mijn jeugd ook doorgebracht in Ste-
dum.” 
Daniëlle “Ik ben geboren in Hoogezand en heb mijn jeugd ook doorgebracht in 
Hoogezand.” 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Marijke en Daniëlle: “We werken allebei in de zorg.” 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid? 
Marijke: “Ik hou van muziek maken en klussen.” 
Daniëlle: “Ik hou van voetballen.” 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
“We houden van een warm land, onder andere Turkije.” 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland? 
Daniëlle: “Ik neem mijn telefoon mee.” 
Marijke: “Ik neem mijn gitaar mee.” 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen? 
“We kregen dit huis aangeboden.” 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Zo ja, hoe? 
“Nog niet, we zijn tot nu toe veel aan het klussen geweest in het huis en de tuin.” 
 

Wat zouden jullie doen als jullie de Postcodeloterij Straatprijs winnen? 
“Een boerderijtje kopen en een gedeelte aan familie en vrienden schenken.” 
 

Wat vinden jullie naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“We vinden de omgeving van de Bartholomeüskerk een mooi plekje.” 
 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Wat vinden jul-
lie een lekkere, smaakvolle maaltijd? En wat is het recept?” 
“Bloemkool met een sausje, gehaktbal en komkommer in azijn.” 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Welk moment in je leven zou je opnieuw willen beleven?” 
 
Afie Nienhuis 
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Laatste reguliere foto's Janna Bathoorn  
 

 
(Foto: Jan Jaap Aué)    

 

Zelf staat ze voorop dit nummer van De Stedumer: Janna Bathoorn. Ivar van der 
Velde heeft de foto van haar gemaakt. Zij heeft hem nog wel geholpen met de af-
werking van de foto. Sinds mei 2008 maakte Janna de meeste foto's voor de 
voorkant van de Stedumer. Nu houdt ze er mee op. 
 

Nadat De Stedumer sinds maart 2008 niet meer door de voetbalvereniging werd 
uitgegeven maar door Dorpsbelangen, kwam er in plaats van de terugkerende af-
beelding van twee voetballers, een foto op de voorkant van inwoners van Stedum. 
Ook verschenen er foto's bij de verhalen. In dezelfde periode gaf fotografe Janna 
aan dat ze wel mee wilde werken aan De Stedumer. In mei verscheen haar eerste 
foto op de voorkant, die van Jan Veenman (die geïnterviewd was door Eldert 
Ameling). Binnenin hetzelfde nummer stonden er ook foto's van haar hand over 
het in gebruik nemen van de gerestaureerde Mariaklok.  
Sindsdien verschenen de foto's regelmatig. Janna portretteerde de mensen soms 
in hun eigen luie stoel, op een voor hen vertrouwde plek of bij een bekende dorps-
locatie. Een attribuut op de achtergrond of in de hand maakte soms in een oogop-
slag duidelijk waar het verhaal over ging. Het waren overigens niet alleen men-
sen, ook Billy de hond ontsnapte niet aan haar lens (dierendag).  
 

Van 2008 tot eind 2014 maakte ze de afbeeldingen bij de verhalen van Eldert 
Ameling. Daarna foto's voor de rubriek In de kijker van Afie Nienhuis en sinds sep-
tember 2015 voor 400 woorden van Math Willems. Met deze rubriek is ze tot en 
met vorige maand doorgegaan.  
 

Na 86 omslagfoto's houd ze er mee op om regelmatig foto's voor De Stedumer te 
maken. Misschien nog een keer als het nodig is. 
 

Janna, bedankt voor het meedenken, je inzet en die prachtige foto's deze afgelo-
pen 8½ jaar. Succes met je andere werkzaamheden. 
 

Erik Staal 
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400 woorden 
 

Mijn camera brengt mij waar ik anders niet zou komen 
 

"Mijn vader had een scherp oog voor detail, lijn en vorm... Ik mocht op mijn ze-
vende mijn eerste foto maken: een portret van mijn moeder. Fotograferen was 
duur. Foto’s van de zomervakantie tot en met de kerst kwamen op één rolletje 
voor vierentwintig opnamen. Ik was twaalf en fotografeerde vriendinnetjes met de 
camera van mijn ouders. Zeventien jaar oud maakte ik met mijn eigen autofocus 
camera mijn eerste foto’s in opdracht voor de buurtkrant van de Binnenstad-Oost 
in Groningen." 
 

Janna Bathoorn volgde eerst commerciële opleidingen: meao en hbo marketing. 
Werkte daarna bij Ikea als interieuradviseur. Ze ging in 2000 naar kunstacademie 
Minerva, omdat haar werk creatief niet genoeg uitdaagde. Interieurontwerp had 
naast de fotografie altijd al haar grote belangstelling. "Ik studeerde interieuront-
werp, maar switchte gaandeweg naar grafische vormgeving. Ik vulde opdrachten 
in met fotografie. Dat bleek een slimme zet en ik maakte na het afstuderen een 
vliegende start in de wereld van de opdrachtfotografie." 
Ze werkt ondermeer voor de Stichting Oude Groninger Kerken, House of Design 
en doet theaterfotografie. Fotograferen is mijn hartstocht, het is voor mij ook pro-
fessioneel presteren onder alle omstandigheden. 
  

Janna maakt ook veel vrij werk. Ze had meerdere exposities en deed mee aan 
Kunstmonument en Blik Naar Binnen met krachtige pinhole foto's van monumen-
tale gebouwen met alleszeggende titels als: Huizinge, 2012, 3.6 . "En onlangs 
toonde ik een documentaireserie in het Turks consulaat in Leiden over hoe men-
sen op het platteland in Turkije wonen," vertelt Janna, die veel in Turkije fotogra-
feerde. Ze ambieert nu meer opdrachten te doen in de culturele en natuursector. 
"Ik heb met allerlei camera’s, waaronder platencamera’s, gewerkt. Mijn werkca-
mera is nu een Sony Alpha 77 met een draaibaar lcd scherm. Door dit scherm 
houd ik contact met de te fotograferen persoon die mij ook kan zien. Ik probeer nu 
een nieuwe digitale compact camera uit met speciale effecten die oude technie-
ken suggereren." 
  

Ze werkt graag, samen met haar ook van scherpe blik voorziene vriend Jan Alwin 
de Jong, met op oude leest geschoeide zelf gemaakte pinhole camera's. "Dat is 
een lekkere tegenhanger van de digitale opdrachten." "Hoe zou zo'n pinhole foto 
van mij op mijn fiets uitpakken?", lach ik. 
Ze werken met licht dat direct op negatiefpapier valt. In onze badkamer werken 
we met aloude donkere kamer technieken, wij ontwikkelen en wij drukken af." 
Jannasluit af: "De camera brengt mij op plekken waar ik anders niet zou komen..." 
 

Math M. Willems  
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Begraafplaatsproject 
 

Maandagmorgen 7 november waren een groepje vrijwilligers verzameld bij het 
SHS gebouw aan de stationsweg 29A. Allemaal bewapend met een spade. 
Door Mannie Hovenkamp was het idee geopperd om het zgn. “armenlap” van de 
begraafplaats in het vroege voorjaar wat op te fleuren door er nu crocusbollen te 

poten. 
In overleg met de Gemeente Loppersum 
uiteraard, die het maaien straks daar 
even moeten uitstellen, nadat de cro-
cussen er uitgebloeid zijn. 
De gemeente vond het een leuk initiatief 
en stelde 2000 crocusbolletjes beschik-
baar. 
Mannie had een plan van aanpak ge-
maakt en zo werden er 8 plekken op het 
armenlap afgebakend waar vervolgens 

de bolletjes werden uitgestrooid. Met de spade werd er ruimte  gemaakt om  de 
crocussen in de grond te duwen. 
Het is de bedoeling om volgend voorjaar één en ander nog aan te vullen door er 
sneeuwklokjes tussen te poten. 
Met dank aan de vrijwilligers, die het niet alledaagse karwei  binnen afzienbare tijd 
hebben kunnen afwerken. Klasse! 
We hopen op een bloeiende periode straks. 
En toen was er koffie. 
 

Klaas Pilon 
 

 

Kern met Pit 
 

De realisatie van de survivalbaan is dit jaar de inzet van Stedum voor de wed-
strijd: Kern met Pit. Worden zij de trofeewinnaar van de editie 2016? Tot en met 
31 december 2016 kun je stemmen op de deelnemers van Kern met Pit. Stem-
men kan op www.kernmetpit.nl. Op de website vind je een overzicht van alle 
deelnemers. Al deze deelnemers hebben een jaar lang gewerkt om hun idee te 
realiseren!  
 

Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door Koninklijke Nederland-
sche Heidemaatschappij (KNHM). Via de wedstrijd dagen ze burgers uit om hun 
idee voor de leefomgeving binnen een jaar te realiseren. De beste ideeën mogen 
deelnemen aan de wedstrijd.  
 

Lukt het je om je project binnen een jaar af te ronden dan ontvang je duizend eu-
ro. Daarnaast wint per provincie één bewonersgroep de trofee en een extra prijs 
van vijftienhonderd euro. De winnaar van deze trofee wordt voor ¼ bepaald door 
het Nederlands publiek. 
 

Lorette Verment 
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Sponsoring scouting Struners 
 

Vanaf nu is het voor iedereen mogelijk om scoutingvereniging de Struners te Ste-
dum gratis te sponsoren met uw digitale sint- en kerstaankopen. 
Ga naar de site destruners.nl en klik op “sponsorkliks”. U ziet dan een banner/logo 
van Sponsorkliks. Door op de banner te klikken verschijnt een overzicht van tien-
tallen webwinkels. Elke digitale sinterklaas- of kerstinkoop bij één van de deelne-
mende bedrijven levert de Struners een commissie op, terwijl u gewoon dezelfde 
prijs betaalt. Het kost u dus niets extra! Ook in 2017 kunt scouting zo blijven 
sponsoren. Helpt u de Struners? Alvast hartelijk dank! 
 

Tineke Werkman 
 

 

Hoor de wind 
 

Uit betrouwbare bron – leve de sociale media! – hebben wij vernomen dat Sinter-
klaas dit jaar op zaterdagavond 3 december weinig tijd heeft om Stedum aan te 
doen. Enkele uitzonderingen daargelaten zullen in ons dorp de meeste pakjes 
eerder of later worden bezorgd. Toen wij de Sint 19 november hielpen inhalen bij 
het haventje, meenden wij bovendien een van de Pieten te horen mompelen geen 
roet in het eten te willen gooien op onze concertavond. Dat komt dan goed uit, 
want alle bewoners van Stedum en Ommelanden, zijn die avond van harte wel-
kom op een prachtig gratis concert van Jehova Nissi. 
 

Het is in de gereformeerde kerk aan de Bedumerweg en het begint om 19.45 uur. 
In de pauze is er koffie – en alternatieven – in het Trefpunt achter de kerk en daar 
is natuurlijk ook de gezellige nazit. 
Het programma zal hopelijk velen uit zijn of haar huisje lokken. 
 

Programma 
Nordic Fanfare and Hymn; Saint Lambert; Guardian of my Soul; Month of Maying; 
Elisabeth; On my way; pauze; Mamma Mia; Aspects of Love; Lion King; Mary 
Poppins; Porgy and Bess. 
 

Kom horen hoe de wind waait door de instrumenten!  
Een week na de verjaardag van de Sint heeft iedereen het waarschijnlijk wel ge-
had met al het lekkers en zoet. Ook daar speelt uw fanfareorkest soepel op in: op 
maandagavond 12 december komen we langs met onze lekkere en gezonde 
mandarijntjes. De maan belooft  die avond gul – want bijna vol - door de bomen te 
schijnen.  
Logisch dus dat diezelfde maan bijna twee weken later op Eerste Kerstdag alleen 
nog maar een mager sikkeltje te bieden heeft. Doet niks, want wij scharen ons 
tussen zes en acht uur ’s ochtends gewoon weer – weer of geen weer - om gun-
stig gelegen lantaarnpalen en spelen met veel genoegen onze kerstliedjes door 
het dorp. 
Zo hopen wij met mandarijnen en muziek de guurte van deze tijd te verdrijven. 
 

Fenneke Colstee 
cmv Jehova Nissi 
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Brandwonden Stichting 
 

De collecte voor de Nederlandse Brandwonden Stichting heeft in Stedum € 
495,51 opgebracht. Hartelijk dank aan allen. 
 

Greet Smink 
 

 

Nieuws van de dorpstuin en het textielcafé 
 

Het is eind november en de nachtvorst heeft al toegeslagen. De tuin wordt kaler 
en kaler. De boerenkool staat er echter mooi groen bij. Vooral prachtig met een 
beetje rijp erop. De appels en peren van de dorpstuin zijn verwerkt tot pure appel- 
en perenstroop. Er is geen bietenstroop aan toegevoegd zoals gebruikelijk is bij 
wat je koopt in de winkel. En dát proef je. Te koop in beide kramen. 
 

Het is binnenweer. Het project 'brei een tas' nadert zijn voltooiing.  Op de foto ziet 
u een heleboel stroken, de basis voor kleurige tassen. Allemaal met hetzelfde pro-
ject bezig te zijn werkt heel stimulerend. We denken dan ook al aan een volgend 
plan. Een kussen breien of ….wellicht heeft u een idee. Meldt het ons. In decem-
ber gaan we zoals gebruikelijk een kerstdecoratie maken. Een traditionele kerst-
krans, altijd mooi, liggend op tafel of hangend aan de deur als feestelijk welkom. 
Maar deze keer kunt u ook een eendimensionale, platte, kerstboom maken van 
takken en deze naar eigen inzicht versieren met groen of alleen met lampjes. 
Staat vriendelijk in de vensterbank of tegen een lichte muur. Voor materiaal wordt 
gezorgd, maar heeft u kerstgroen in de tuin, hulst, conifeer, klimop, graag mee-
nemen, maar we kunnen het ook komen halen.   
Waar: Zorgbuurderij De Heemen. 
Wanneer: maandagavond 19 december om 19.30 uur. 
Aanmelden vóór 15 december bij Margreet Wiersema 06 - 36 07 48 97 of 
buur@deheemen.nl. Bij opgave doorgeven wat je wil maken: de krans of de 
boom. Er zijn kosten aan deelname verbonden. 
Margreet Wiersema 
 

 

Kerstpakkettenactie helpt de Polen  
 

Begin december vertrekt er weer een vrachtwagen met hulpgoederen en levens-
middelen naar Poznan en omgeving. Het is de bedoeling dat er dan weer een 
groot aantal kerstpakketten meegaat. Deze dozen met houdbare levensmiddelen, 
iets warms voor de winter, wat moois of lekkers voor de kerstdagen en toilet- en 
schoonmaakartikelen, worden afgegeven aan mensen die van een schamel inko-
men moeten rondkomen. De selectie vindt plaats door de Poolse Sociale Dienst. 
Behalve pakketten (er past al heel veel in een wat grotere schoenendoos!) zijn 
losse artikelen en financiële bijdragen ook van harte welkom. Daarvan worden 
ook pakketten samengesteld. 
De giften kunnen op zaterdag 3 december (of op de dagen ervoor vroeg in de 
avond) worden gebracht naar Jeannette Mulder, Borglanden 3. Alvast bedankt! 
 

Jeannette Mulder 
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Digitaal dorpsprikbord 'Nextdoor' 
 

Nextdoor is een gratis en besloten buurtapp voor een betere buurt. Gesprekken 
met buren op Nextdoor gaan bijvoorbeeld over een goede oppas of klusjesman, 
het zoeken naar een weggelopen huisdier of het organiseren van een gezellige 
buurtborrel. 
 

Veel Stedumers in ons dorp gebruiken de Nextdoor-app al. Werk samen met ons 
aan een betere buurt. Meld je aan en doe mee! https://nextdoor.nl 
 

Jacco Klaassen 
 
 

Informatiepunt 
 

Op donderdag 3 november hadden we weer een bijeenkomst van het Informatie-
punt in het Hervormd Centrum. Er waren 24 personen aanwezig. Sieta Smit heet-
te ons van harte welkom en in het bijzonder Martina van der Paard, die ons deze 
middag iets zal vertellen over diabetes en cholesterol. 
Nadat we een kopje thee/koffie hadden gedronken, kreeg Martina het woord. 
 

Martina is werkzaam als verpleegkundige in het Het Ommelander Ziekenhuis 
Groningen en is gespecialiseerd in hart- en vaatziekten. Aan de hand van een 
filmpje over spijsvertering en beelden op het scherm vertelde zij haar verhaal.  
 

Vetstofwisseling en diabetes 
- Diabetes is een stofwisselingsziekte met teveel glucose in het bloed. 
- Het hormoon insuline speelt een sleutelrol bij het op peil houden van de glucose 
in het bloed. 
- Insuline wordt gemaakt in de pancreas (alvleesklier) door de eilandjes van Lan-
gerhans, waarvan er miljoenen verspreid in de alvleesklier liggen. 
 

Diabetes type 1: 
Insuline tekort op jonge leeftijd, meestal vrij acuut flink ziek. Erfelijk plus ontste-
king uitlokkende factor. Behandeling: insuline (pomp). 
Diabetes type 2: 
Vaak boven de 40 jaar, meestal heel geleidelijk met weinig klachten. Sterk erfelijk 
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bepaalde vatbaarheid; ongevoeligheid voor insuline bij overgewicht en weinig be-
weging. 
Door ophoping bij lipiden (vetten) kan de ongevoeligheid voor de insuline ontstaan 
of insuline resistentie. 
Behandeling: afvallen en meer lichaamsbeweging; verschillende soorten tabletten, 
waaronder zo nodig insuline. 
Wat gebeurt er bij onvoldoende of ongevoeligheid voor insuline? Bij onvoldoende 
insuline of als de cellen ongevoelig zijn voor insuline, kan glucose de cel niet goed 
in, waardoor de bloedglucose stijgt. Zo ontstaat diabetes. Langdurige hypergly-
kemie (bloedglucose) verhardt de bloedvaten. Hoge glucosewaarden kunnen sa-
men met andere risicofactoren leiden tot allerlei complicaties aan onder meer het 
hart, de grote bloedvaten, de kleine vaatjes van ogen, nieren en zenuwen.  
Metabolismesyndroom (stofwisseling) verhoogt je risico op de coronaire (krans-
slagader) hartziekte, nog meer dan een verhoogde slechte cholesterol hoogte dat 
doet. 
Slagaderverkalking (atherosclerose); oorzaak: verhoogt cholesterolgehalte in het 
bloed, grotere kans op hart- en vaatziekten.  
Type 2 diabetes gaat vaak gepaard met overgewicht, hoge bloeddruk en abnor-
male vetgehalten in het bloed en een verhoogd cholesterol. 
 
Wat is cholesterol? 
Een vetachtige stof die gemaakt wordt in de lever en via de voeding binnenkomt. 
Erfelijke factoren: familiair hypercholesterol (FH); oorzaak: mutatie in een GEN.  
Goed en slecht cholesterol. Het slechte LDL (vetten) veroorzaakt hart- en vaat-
ziekten. Het goede HDL beschermt daarentegen juist. Het slechte heeft een kleine 
afmeting waardoor dit door de binnenkleding van een bloedvat kan dringen. 
Niet beïnvloedbare risicofactoren: 
Leeftijd en geslacht; familieanamnese; reumatoïde artritis (RA).  
Beïnvloedbaar: cholesterolgehalte, bloeddruk, diabetesregulatie, gewicht/voeding, 
beweging, roken. 
Belangrijkste veranderingen zelf aan te brengen: bewust eten/voeding en afvallen, 
meer bewegen en uiteraard stoppen met roken. 
Voor mensen met diabetes is lichaamsbeweging extra belangrijk. Het kan zorgen 
voor: lagere bloedsuikerwaardes, betere werking van de insuline, stimulering van 
de bloedomloop: dit kan later diabetesklachten helpen voorkomen. Als men re-
gelmatig beweegt, heeft men waarschijnlijk zelfs minder insuline nodig om het li-
chaam goed te laten functioneren.  
 

Na een korte quiz kon men nog vragen stellen aan Martina, die ze naar tevreden-
heid beantwoordde. Sieta bedankte Martina voor haar informatieve en uitgebreide 
verhaal en bedankte haar met een envelop, waarna ze ons wel thuis wenste.  
De volgende bijeenkomst is op donderdag 1 december. 
 

Afie Nienhuis 
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sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor  

 
  

In memoriam Frits van Dellen 1929-2016 
 

Op 20 oktober 2016 is onze gewaardeerde hengelclubgenoot en ons oud-
bestuurslid Frits van Dellen op de hoge leeftijd van 87 jaar overleden. Frits, of 
Frederik Wilhelm van Dellen zoals hij officieel heette, was de laatste jaren niet op-
timaal gezond meer. Hij is dan ook niet thuis in zijn woning aan de Sien Jensema-
hörn overleden, maar in Loppersum. 
Frits van Dellen was een groot hengelsportkampioen. Hij won menig stuk edelme-
taal. Vele kampioenbekers, keurig netjes opgepoetst, stonden te pronk gesteld in 
zijn huiskamer. Negen van de tien hengelaars in dit gebied zullen het ongetwijfeld 
met mij eens zijn: Frits van Dellen was de allerbeste hengelaar van Stedum en 
omgeving van zijn tijd. 
Behalve een geweldige hengelsporter kennen wij, hengelaars, Frits ook als een 
buitengewoon aardige man met een geweldig stuk humor, die smeuïge hengel-
sport anekdotes kon vertellen. Ook een sportman, die wanneer je het hem vroeg, 
alles kon uitleggen over de kunst van het hengelen. 
 

Frits van Dellen at naar zijn eigen zeggen geen vlees. Hij kon als geen ander ver-
tellen hoe je snoek en snoekbaars moest schoonmaken, moest bakken en stoven. 
In 'De Stedumer' heeft u daar een aantal keren over kunnen lezen, zonder dat ik 
Frits zijn naam daarin mocht vermelden. Nee, Frits wilde graag zijn informatie ge-
ven voor 'De Stedumer', maar wilde dat absoluut anoniem doen. Voor een gezellig 
gesprek en voor informatie kon ik altijd bij hem terecht. Ik moet ook zeggen dat 
die artikelen, over het bereiden van roofvis, goed ontvangen werden. Frits legde 
alles tot in detail uit. 
 

Bij het napluizen van alle notulen van onze hengelclub vanaf de oprichting in 
1948,  tot de notulen van enige jaren geleden, deed ik indertijd een bijzondere 
ontdekking. Daar las ik, een na zovele jaren zo goed als vergeten feit, dat Frits 
van Dellen van 16 januari 1957 tot 17 januari 1961 bestuurslid is geweest van on-
ze hengelclub. Te begrijpen valt het, dat op de ledenlijst uit die tijd, overwegend 
mensen staan die niet meer in ons midden verkeren.  
 

Frits van Dellen heeft meerdere mensen leren vissen. Een visje vangen kan 
iedereen. Wedstrijdvissen is daarentegen geheel andere koek. Na mijn teleurstel-
lende eerste hengelwedstrijd, midden jaren tachtig van de vorige eeuw, bood Frits 
mij aan om mij een paar vislessen te geven. Hij woonde in die jaren nog aan de 
Bedumerweg. Wij gingen samen naar het Harm Westerkanaal. Daar leerde hij mij 
eerst om goed te peilen. Na allerlei instructies begon ik plotseling goed te vangen. 
In diezelfde tijd kreeg ik les van hem in het maken van deeg. Frits was een henge-
laar die het liefst met deeg viste. 
Nooit heb ik zoveel grote vissen gevangen als op een middag samen met Frits 
van Dellen. Dit was aan het Boterdiep tussen Fraamklap en Onderdendam. Frits 
ving die middag tenminste 200 dikke en zware vissen, meest brasems en platters 
(kolbleien) en een kleiner deel uit de kluiten gewassen voorns. De vis was aan het  
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schoren (scharen, paaien). Elke vis die gevangen werd, werd onmiddellijk weer 
teruggezet in het water. Het was geen viswedstrijd. Jaren later hebben wij het nog 
wel eens gehad over die middag met uitzonderlijk resultaat. Ook visten wij wel 
met ons drieën, met wijlen visvriend Auko Mulder, ik en Frits van Dellen. Dat de-
den wij midden in de week, gewoon voor ons plezier. Dan gingen wij met Auko 
Mulder mee in zijn auto naar bijvoorbeeld Wehe-Den Hoorn. 
 

Het was algemeen bekend dat Frits het viswater, waar hij gedurende een wed-
strijd wilde vissen, goed in de gaten hield. Ik herinner mij dat hij vrijwel dagelijks 
naar een bepaald water ging, om zich een beeld te vormen waar de meeste vis 
zat. Met name in de herfst en winter, wanneer de vis zich in scholen verplaatsten, 
zocht hij de vis op. Hij wist dan bij een viswedstrijd precies waar hij naar toe 
moest. Het waren de details waar hij op lette. Bijvoorbeeld wanneer er rietstengels 
heen en weer gingen omdat er een vis tegenaan zwom. Hij lette op de kleur van 
het water, op de helderheid van het water. Hij keek naar de luchtbelletjes in het 
water. En aan die luchtbelletjes kon hij zien wat er onder water gebeurde. Mede 
door observatie wist Frits buitengewoon goed te presteren. Ook herinner ik mij 
een aantal viswedstrijden in het najaar. Frits wist door observatie waar de vis zat. 
Samen met een clubgenoot sloot hij de vis dan in. Aan beide kanten van zo'n 
school vis werd dan uitstekend gevangen. 
Frits kon ook een vis vangen wanneer er geen mens beet kreeg. Hij leerde mij 
een systeempje om in zo'n geval, wanneer er geen vis te vangen was, toch nog 
een vis aan de haak te slaan. Dit systeem was de laatste redding, zei hij altijd. Hij 
had dit geleerd van een oude hengelaar toen hij zelf nog jong was. 
In de tijd dat Frits nog honderd procent actief was viste hij ook voor zijn plezier in 
de Stedumer haven. Ik herinner mij nog de winters met ijs waarin wij visten in de 
wakken. Onder alle omstandigheden wist Frits vis te vangen. Ik zie nog voor me 
hoe hij in de winter mooie platters (kolbleien) ving terwijl wij, neem bijvoorbeeld 
Abe Wiersema en ik, alleen voorntjes aan de haak sloegen. 
 

Zoals gezegd, ook voor 'De Stedumer' voor de rubriek van de hengelclub ging ik 
van tijd tot tijd naar Frits van Dellen. Enkele notities over hoe hij als kind voor het 
eerst ging vissen, zitten in mijn archief en zijn nog ongepubliceerd. Vlak voor zijn 
allerlaatste ziekbed ben ik bij hem geweest. Hij had het afgelopen jaar nog maar 
nauwelijks een hengel aangeraakt. Het kwam er niet meer van. Hij voelde zich 
oud en dat was hij natuurlijk ook. Bovendien was hij op dat moment juist weer een 
beetje hersteld. Hij was een poosje ziek geweest. En toch, hoe wonderlijk het ook 
mag zijn, een dag na mijn bezoek zag ik hem wel weer fietsen. 
 

Frits van Dellen is niet meer. Ik wil het graag als volgt samenvatten: Een groot 
hengelaar en goede vriend en een levende hengelsportlegende uit Noord-
Groningen is overleden. Maar wij hengelaars zullen nog vaak aan Frits denken! 
Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen heel veel sterkte 
met het verwerken van dit verlies. 
 

Eldert Ameling  
Voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen" Stedum 
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De Steemer Agenda 

 

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

25 november  Algemene ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Stedum 
   om  20:00 uur in Trefpunt 
 
28 november  Passage M. Fatima uit Peize Onderwerp: gevluchte vrouw uit  
   Iran in het Hervormd Centrum, aanvang 19.45 uur 
 
1 december  Informatiepunt van 14.00-16.00 uur in het Hervormd Centrum. 
                      Onderwerp: Gezellige Sinterklaasmiddag met cadeautjes en ge
   dichten. 
 
3 december Najaarsconcert Jehova Nissi in de Gereformeerde kerk, met  
   koffie en nazit in Trefpunt. Aanvang 19.45 uur. Toegang gratis. 
 
 
13 december  Passage. We vieren Kerst samen met de Nederlands  
   Hervormde Vrouwenverenging, in het Hervormd Centrum,  
   aanvang 19.45 uur. 
  
 
20 december  Vrouwenraad Stedum. Kerstbroodmaaltijd en samenzang om  
   17.00 uur in het Hervormd Centrum. 
 
25 december Kerstrondgang door het dorp van Jehova Nissi. 6-8 uur 
  
 
 
 
 
 
 
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt nor-
maal gesproken elke vierde vrijdag van de maand, met uitzondering van december (verschijnt 
eerder i.v.m. de kerstdagen). Kopij moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit 
in juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen opmaak.  
 

De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 23 december. Kopij inleveren 
bij de redactie voor woensdag 14 december. 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 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 
 


