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Twee oud-burgemeesters herenigd 
 

 
In het weekend van 13, 
14 en 15 mei was het 
Schützenfest in het Duitse 
dorp Stedum. Dat ligt zo’n 
30 km voorbij Hannover, 
niet ver van de vroegere 
Oost-Duitse grens en de 
Harz. In 1978 was de eer-
ste uitwisseling tussen 
beide dorpen. In de jaren 
daarvoor was er contact 
tussen beide burgemees-
ters. Oud-burgemeester 
Sito Mellema zocht de 
naam Stedum op de kaart 
van Duitsland. Loppersum 

en Wirdum liggen in Ost-Friesland, relatief dichtbij. Maar Stedum bestaat ook, en 
via de Duitse ambassade werd het adres doorgegeven van Otto Peyers. Klein-
zoon Henning Peyers was met Koninginnedag 2010 in Stedum (Gr).  
 

De fietsplannen van volgend jaar van “Oet Steem” waren aanleiding om nu alvast 
maar eens te gaan kijken. Duitsers laten je op de stoep fietsen, maar als dat over 
200 km moet, moet je wel even hebben bekeken of dat werkt. Natuurlijk moesten 
die plannen ook aan Mellema als initiator worden verteld, en zo kwam zijn wens 
ter sprake om nog eens die kant op te gaan. Dat was eenvoudig te combineren, 
en zo zijn we vrijdag 13 mei vertrokken. Deze keer geen complicaties met de da-
tum, want het feest was een week verplaatst vanwege het belijdenisweekend. 
Veel kinderen zitten twee jaar op catechisatie en deden het weekend van 5 en 6 
mei belijdenis. Naast een persbericht waren er ook veel advertenties in de krant, 
als dank aan hun begeleiders en het bezoek. De cadeautjes en geld zijn niet te 
verwaarlozen volgens een deelnemer.  
 

De ontmoeting tussen beide oud-burgemeesters was bijzonder om mee te maken. 
Vriendschap op leeftijd, met als startpunt ooit het verbeteren van de betrekkingen 
na de oorlog. Daar gaat het voor de huidige generatie deelnemers niet meer om. 
 
 

Het gezicht van Stedum 
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een Stedumer. De keuze is in 
principe volstrekt willekeurig, als het maar een (oud) dorpsgenoot is. Ken je iemand die wel aan 
de rubriek wil meewerken of wil je misschien zelf: meld het de redactie.  
 

Op de foto staat dit keer Joris Weisfelt (foto: Janna Bathoorn). Een bekende Nieuwjaarstunt in 
Stedum was het plaatsen van een paar plaatsnaamborden van Onjuist, gemeente Juist. Jobke 
Nienhuis presenteerde zijn weerbericht naast zo’n bord. Joris was een van de bedenkers en 
uitvoerders van de stunt. Eldert Ameling praat met hem. 
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Er is wel iets gemeenschappelijks. Als plattelandsdorpen, met achteruitlopende 
voorzieningen en bewoners die minder aangewezen zijn op het dorp, blijft aan-
dacht voor de gemeenschap heel belangrijk. Dus ook samen dingen doen, en dat 
geldt daar voor jong en oud. 
 

Een schietclub met 200 leden, 
daar zijn we in Stedum Gro-
ningen jaloers op. Je hebt een 
damesafdeling, heren, jeugd 
en Junggesellen, de vrijgezel-
lenclub. Daar blijf je lid van 
totdat je gaat trouwen. En als 
je niet trouwt, blijf je “Jung”, 
waar wel wat in zit natuurlijk. 
Hoewel er veel te vertellen 
valt, is dat hier natuurlijk niet 
zo goed te doen. De mensen 
die deze dorpenband van na-
bij kennen, weten het bijzon-
dere gevoel dat het geeft. Een 

weekend in een andere cultuur, en dan weer op afstand. Maar uit de vele Liebe 
Grüsse die ik moest overbrengen, en de vraag van een 81/jarige vrouw naar lo-
gees van 33 jaar terug - blond, deed iets in de muziek- blijkt wel dat het iets bij-
zonders kan zijn. Als u me nog aan een naam kunt helpen, graag. Volgend jaar, 
op 1 en 2 september, gaan we weer een schakel in de ketting rijgen. Beide 
oud/burgemeesters hebben dat zichtbaar de-
ze keer weer gedaan, toch wel iets bijzonders 
op je 91ste. 
 

Lies Oldenhof 
 

 
 
 
 
 

Hoge missie 
 

Een Mammoet hijskraan moest er aan te pas 
komen. Nee, niet omdat het zo'n zware hijs 
klus was, maar omdat het op zo'n hoogte 
moest gebeuren. Een aantal dakpannen terug 
leggen en een aantal weer goed leggen. Dat 
was de missie van bouwbedrijf Blokzijl en de 
Monumentenwacht. Inmiddels liggen ze weer 
op hun plek. 
 

Ronald Willems 
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Stedum van alle kanten bekeken 
 
 

Maandagavond 16 mei om zes uur 
stonden er weer vele voeten en voetjes 
te trappelen in de Hoofdstraat. Voor de 
deur van café ’t Oude Raedthuys en de 
brandweerkazerne maakten 180 deel-
nemers zich op om 4 avonden Stedum 
en omgeving al wandelend te verken-
nen. Scouting was dit jaar met een ei-
gen groep van 14 personen vertegen-
woordigd. Het weer werd in de loop 
van de week steeds beter en op de 

slotavond was er een mooi onthaal met Jehova Nissi aan de Borgweg. Alle werk 
aan de Lopster wegen hebben de deelnemers wel vernomen. Zo moest er een 
stenige Delleweg worden bewandeld, en een spoorwegovergang alleen voor 
voetgangers toegankelijk overgestoken. Voordeel was dat je geen auto’s tegen-
kwam. Tien deelnemers liepen voor de eerste keer mee. En als je dat consequent 
volhoudt bereik je wat Nel Rijkens bereikte: de medaille voor de 30e keer ontvan-
gen. Mariëlle Rijskamp en Roel Rijkens zijn ook goed op weg. Beiden liepen voor 
de 20e keer mee.  
 

 
 
Alle koffieschenkers, Rode Kruis, inschrijvers, verkeersregelaars, routeman Georg 
en natuurlijk Diana als spil in het café heel hartelijk dank en tot volgend jaar! 
 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
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Koninginnedag 30 april 
 

Een heel prachtige dag die begon met een aubade waar velen een toast uitbrach-
ten op de Koningin. Het was een grote drukte in het Hervormd Centrum voor de 
koffie en oranjekoek. Iets later dan de bedoeling was zijn we begonnen aan de 
kinderspellen. 
 

Jeans hangen- bierpul schuiven - spijker poepen-wijnrace –tomatenslagspel en 
als laatste de prikslee. Veel landsgewoonten kwamen voorbij. Ook was er prijsje 
voor de kinderen voor de kleding. 
Bij de meisjes ging de prijs naar Mariska Vriezema en bij de jongens de broertjes 
Arends. Tegen 11.30 u kwam er ijsjes gesponsord door Tiemen van Dijken. Om 
13.00 starten we met vijf teams aan het landenspel. 
 

Ook het bestuur van de Oranjevereniging kwam verkleed uit de sporthal Zij had-
den gekozen voor China. Mexicanen-Cowboys-Monaco  twee groepen werden ter 
plaatse nog geregeld. namelijk de Asielzoekers en Holland. 
Gieren Lachen en Brullen Prachtige acts kregen we met de Limbo. 
Een hele prestatie om de stok op 34 cm te laten liggen. 
Pizza bakken Dit was een hele happening. Alle onderdelen waren door het be-
stuur zelf gemaakt. Een schitterde pizza oven en de pizza’s. 
Jeans hangen:  4 spijkerbroeken  en wie het langst gaat hangen.  
Oh.Oh de Schutters hadden hun joker ervoor ingezet. Helaas werd het de korste 
tijd nl. 0.11 sec. het langst was 1.59 sec. 
Ski-lopen Dit moest wel samen gebeuren.Ook dit ging vaak een keer fout. 
Braadworst eten 4 mensen achterelkaar een broodje braadworst laten eten. En 
wanneer de laatste het broodje op heeft stopt de tijd.  
Priksleeën. Het is wel wat anders als op het ijs. De wielen onder de sleeën draai-
en alle kanten op en dan wordt het moeilijk de rechte lijn te volgen. 
Als laatste kwam het spel Bierpulschuiven. 
Er was een lange bak gemaakt met cijfers aan het eind, 
Schitterende bierpullen moesten naar het einde van de bak geschoven worden. 
Prachtig spel. 
 

Uitslag  1.Holland. 2.Asielzoekers.3.Monaco-4.Schutters. 5.Mexico. 
 

Met een hapje als bruine bonen met spekjes en een broodje gehakt  was het pri-
ma vertoeven op het sportveld. Namens de Oranjevereniging heel hartelijk dank 
voor jullie deelname en voor de support. 
 

Om 20.00 uur speelde buurtvereniging Mitkander uit Bedum het blijspel “Rozen in 
de bloei”. Na het zingen van het Wilhelmus konden we allen genieten van het 
schitterende spel van de spelers en invalster Margreeth Dijkema als Anna. De re-
gie was in handen van Johan Brokken. 
Met een tombola en het Gronings lied sloten we Koninginnedag 2011 af. 
Het Bestuur van de Oranjevereniging bedankt alle vrijwilligers voor hun hulp deze 
dag want zonder vrijwilligers kunnen wij geen Koninginnedag vieren. 
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4 mei herdenkingsbijeenkomst in de N.H. Kerk 
 

Op de flyer werd het verhaal verteld over de vader van Harm Koopman die omge-
komen was in oorlogstijd. We zullen proberen om ieder jaar iets over de oorlogs-
tijd van een dorpsgenoot te vertellen zodat de herinnering levendig blijft.  
Het zanggroepje Chrevent zong enkele liederen. De voorzitter vertelde over het 
thema Vrijheid op straat. Namens de gemeente Loppersum sprak de heer D.van 
Impe enkele woorden. Vanuit de kerk werden er rozen aangereikt door leden van 
de Scouting groep waarna wij onder leiding van muziekvereniging Jehova Nissi 
naar de begraafplaats liepen. 
 

Na de twee minuten stilte werden de kransen en bloemwerken aangedragen door 
leden van de scouting. De kransen werden gelegd door: Gemeente Loppersum: 
De heer Dirk van Impe en Tessa Bansberg. Vereniging van Dorpsbelangen: Me-
vrouw Afie Nienhuis  en Felicia de Vries. Gereformeerde Kerk: De heer Peter Til-
lema en Sabine Tillema. Vluchtelingenwerk: de heer Jan Alwin de Jonge  en Ma-
riska Vriezema. Oranjevereniging: de heer Peter Jans en Herman Aué. De mee-
genomen rozen vormen in de mand een groot bloemstuk voor Vrijheid op Straat. 
Ter afsluiting las de voorzitter een gedicht van Thé Lau. 
 

Het Bestuur wil iedereen bedanken voor hun aanwezigheid bij de herdenking. 
 

Kees Vriezema- Peter Jans- Coby Nienhuis -Syta Timmer- Dinie Smit 
 

 

Speelweek 2011: sportief speldorp! 
 

Op maandag 29 augustus gaat de speelweek 2011 met het thema sportief spel-
dorp van start en in grote lijnen is het programma voor deze week al klaar. Voor 
het realiseren van de invulling van het programma per dag zijn we op zoek naar 
enthousiaste dagcoördinatoren en actieve en meedenkende mensen in de cate-
ring. Een dagcoördinatie houdt in dat je de organisatie en planning van deze dag 
op je neemt en het vervullen van een taak in de catering is minstens zo belangrijk 
omdat de kinderen en vrijwilligers graag de hele week van een natje en een 
droogje worden voorzien. Het werkt het best als we als team tevoren alle voorko-
mende taken doornemen en verdelen. De speelweek bestaat voor een deel uit 
een aantal bekende elementen als hutten bouwen en een theaterdag. Maar ook 
nieuwe elementen, waarbij de nadruk wordt gelegd op sport en spel, worden dit 
jaar toegevoegd. 
 

Wil je een taak als dagcoördinator of meedenken en meewerken in de catering 
dan ben je van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst op donderdag 9 juni om 
20.30 uur aan de Lopsterweg 2. Graag zien we dat je je per mail opgeeft: Ine-
ke@wvztransport.nl Graag tot 9 juni! 
 

Johan Brokken, Corry Verduijn en Ineke van Zanten 
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Sportdag obs De Bongerd en cbs De Crangeborg 
 

Op woensdag 20 april was het 
weer zo ver! De jaarlijkse ge-
zamenlijke sportdag stond 
weer op het programma. Werd 
er jarenlang een sportieve och-
tend gehouden met atletiekon-
derdelen, dit jaar had de orga-
nisatie bedacht dat het anders 
zou worden. Er was gekozen 
voor ‘clinics’, dat wil zeggen 
iedereen kon drie kwartier lang 
proeven aan verschillende 
sporten. 

 

Rond 9.00uur verzamelden de leerlingen van beide scholen zich bij de sporthal, 
zo’n 120 leerlingen. Na een officiële opening van wethouder P. Prins, kon de 
warming-up van start gaan. Iedereen maakte even lekker alle spieren los. Daarna 
kon de sportdag écht beginnen. In sportieve kleding  gingen kleine groepjes, met 
de gekregen (gevulde) bidon, op weg naar de verschillende onderdelen in het 
dorp.  
Voor de kleuters waren er de onderdelen dans en een sportief springkussen. Voor 
de groepen 3 tot en 5 was er een survivalbaan ingericht en zij maakten ook nog 
kennis met karate. Tenslotte waren groep 6 tot en met 8 te vinden bij de scouting, 
waar een tipi werd gebouwd met de mastworp en de tennisvereniging, waar de 
kinderen konden speedbadmintonnen. Dit alles werd gedaan in en rond de sport-
hal en op het ijsbaanterrein. 
 

Als 3e onderdeel gingen alle leerlingen rondjes op het sportveld rennen voor de 
sponsorloop. Het goede doel was de Johan Cruijff Foundation. Alle leerlingen 
hebben ontzettend goed hun best gedaan en de sponsors natuurlijk ook. Beide 
scholen hebben samen het prachtige bedrag van € 2701 ingezameld. Iedereen 
hartelijk bedankt! 
Ook willen wij alle verenigingen en mensen die mee geholpen hebben met deze 
sportdag nogmaals hartelijk bedanken.De scholen kijken samen terug op een 
mooie, sportieve ochtend! 
 

obs De Bongerd en cbs De Crangeborg. 
 
 

Hartstichting 
De Hartstichting collecte welke gehouden is van 4 t/m 9 april heeft dit jaar in ons 
dorp € 642.63 opgebracht. Collectanten, gevers en geefsters hartelijk dank voor 
uw bijdrage. 
 

Ida Rijskamp 
Namens de Hartstichting  
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Joris Weisfelt 
 

Aan de Lopsterweg 18, een kleine 
boerderij, woont Joris Weisfelt (1972). 
Joris heeft het grootste gedeelte van 
zijn leven in Stedum en in de voormali-
ge Gemeente Stedum gewoond, in de 
dorpen Westeremden en Garsthuizen. 
Daarnaast woonde hij tien jaar lang in 
Loppersum. Inmiddels woont Weisfelt 
alweer vijf jaar in ons dorp Stedum. In 
Loppersum was Joris Weisfelt van 
1993 tot 1998 hoefsmid. Hij is nu amb-
tenaar bij de Gemeente Groningen. "Ik 
werk bij de Dienst Informatie en Admi-
nistratie, op de Afdeling Facilitair. Dat is 
naast de Martinitoren. Wij hebben twee 
gebouwen onder ons beheer." Joris 
heeft een volledige baan en gaat om 
de sport, en om in conditie te blijven, 
om de dag op de racefiets naar zijn 
werk. Weisfelt is een bekende persoon-

lijkheid. Daarbij is hij zeer creatief. In ons gesprek omschrijft hij in poëtische be-
woordingen het uitzicht vanuit zijn huiskamer. Af en toe citeert hij in het gesprek 
een paar bijna historische uitspraken van dorpsgenoten. Ook is Weisfelt één van 
de mensen die in de tweede helft van de jaren tachtig basketballes kregen van 
Herbert Boon, uit Stedum. Weisfelt vertelt: "Ja, ik herinner mij nog dat mijn broer 
Rein Weisfelt erbij was en Dirk Veerman. En Bert en Marcel Hermelink, ook Je-
roen Keizer." Om deze lessen te volgen huurden zij op een vrijdagmiddag de 
gymnastiekzaal in het gymnastiekgebouw bij het voetbalveld. "Ik meen dat mijn 
broer Rein en Dirk Veerman toen een gesprek hebben gehad met de gemeente. 
Dat was nog vòòr 1 januari 1990, dus dat was nog met de voormalige Gemeente 
Stedum. Er is daarna een basketbalveldje aangelegd aan het Klokkenpad. Daar 
hebben wij nog jarenlang plezier van gehad!" 
 

Over Rein, de broer van Joris, wordt in Stedum nog altijd met sympathie gespro-
ken. Hij was een paar jaar voetbaltrainer bij de jeugd. Inmiddels zijn de voetballer-
tjes uit die tijd al weer volwassen. Op de schoorsteenmantel aan de Lopsterweg 
bij zijn broer Joris staat een hele rij leuke foto's van Rein met zijn kinderen. Rein 
woont in Wirdum en heeft een dochtertje en een zoontje. 
 

De moeder van Joris en Rein is Mieke Hansen. Zij woont met haar partner Peter 
Mönnichmann in Meedhuizen. Mieke Hansen is een bekende keramiste. Zij heeft 
een prachtige website. Wie daar de tijd voor neemt, kan een reeks werk van Mie-
ke bewonderen. "Ik vind het heel mooi werk wat mijn moeder maakt," zegt Joris, 
"als zij exposeert ga ik ook naar de openingen van die tentoonstellingen."           



 10

Op de OBS 'De Bongerd' staat het door Mieke Hansen vervaardigde monument 
voor Dick Hovius, die 'De Bongerd' meer dan 25 jaar heeft geleid en die te vroeg 
overleed. Op de website van Mieke kun je lezen dat het monument gemaakt is in 
2001 en geplaatst is in 2005. Ook kun je via deze website contact met de kunste-
nares opnemen. Via de mail vroeg ik haar iets te vertellen over dit bijzondere mo-
nument. Zij belde mij op en vertelde: "Ik vond het een hele eer dat ik wat maken 
mocht dat te maken had met Dick. Er werd mij vooraf ook wat aangereikt, namelijk 
het logo dat Dick Hovius destijds gemaakt had. Dit is een driehoek met drie pun-
ten. Al deze drie punten hebben wat met elkaar te maken. Elk punt staat ergens 
voor. Het is het kind dat in relatie staat met de ouder. En het is het kind dat in rela-
tie staat met de onderwijzer. Daarnaast staat de ouder in relatie met de onderwij-
zer over het kind." Het monument bestaat uit drie zuilen die in een driehoek zijn 
opgesteld. Iedere zuil is zelf ook een driehoek waarop gestileerde bomen staan. 
Ook deze bomen bestaan uit driehoeken en symboliseren daarmee de OBS 'De 
Bongerd'. De foto's op de website van het werk van Mieke zijn gemaakt door Pe-
ter Mönnichmann. De site van Mieke is gemaakt door de zoon van Peter Mön-
nichmann. Peter, die ik ook aan de telefoon kreeg, speelde in de jaren negentig in 
het derde elftal van 'VV Stedum'. Peter was ook een tijdje voorzitter van de jeugd-
commissie. "Ik vond het een geweldige tijd bij 'VV Stedum'! Ik heb zelfs nog sa-
men met Rein en Joris in één elftal gespeeld! Ja, dat was  leuk!" 
 

"Het is een mooie plek waar ik woon," zegt Joris Weisfelt, "maar eigenlijk woon ik 
hier op deze plek in het gehucht 'Onjuist, gemeente Juist'... Wist jij dat wel...?" Als 
ik ontkennend antwoord geef, gaat Joris verder. "Voordat ik hier kwam wonen, 
heb ik met een aantal jongens een nieuwjaarsstunt uitgehaald. Wij hebben hier 
aan de kant van de weg twee originele plaatsnaamborden geplaatst. Wij hebben 
die ook meteen goed vastgelast... Op elk bord stond 'Onjuist, gemeente Juist'. 
Verwarring al om..." 
 

Het idee kwam in hem op, legt Joris uit, doordat er bij Winneweer een buurtschap 
is die 'Juist' heet. Om precies te zijn: 'Juist' is een buurtschap in de Gemeente 
Loppersum ten Z.W. van de hoofdplaats aan het Juisterpad. "Wij hebben toen op 
31 december ons eigen gehucht gesticht! De in Groningen bekende Jobke Nain-
hoes heeft toen nog bij één van die borden voor 'TV Noord' het weerbericht ge-
presenteerd. Het waren échte plaatsnaamborden. Jobke die gleed ook nog in de 
sloot en had een natte voet… Er zijn niet veel mensen die dat nog weten."  
Op last van burgemeester Pit, die in die tijd de burgemeester van de Gemeente 
Loppersum was, zijn de plaatsnaamborden na twee weken verwijderd. Wanneer 
dat was? Oudjaar, ik denk in het jaar voordat ik hier kwam wonen." 
 

"Over Stedum," zegt Joris, "daar heb ik wel een paar ideeën over. Zelf hoop ik dat 
er bij Crazyrace in ons dorp ooit weer stockcars meerijden. Ja, echte stockcars 
met allemaal mooie Amerikaanse V8 motoren erin!" 
Ook voor de feestweek heeft Joris nog een tip. "Ik zou ook een iets kleinere tent 
nemen bij de volgende feestweken. Waarom? Op die manier krijg je de tent weer 
ouderwets vol!" 
En helemaal ideaal zou het zijn, denkt Weisfelt, als alle verenigingen en alle kan-
tines in ons dorp, het Hervormd Centrum en Trefpunt één groot centraal gebouw 
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zouden hebben. Op die manier kan alles plaats vinden in dat gebouw. "Dat is vol-
gens mij de enige manier om de boel levensvatbaar en rendabel te maken en 
daarbij levensvatbaar te houden... Ook kun je het op deze manier een stuk beter 
laten functioneren." 
 

Op de site van Mieke Hansen staat, dat Mieke en haar zonen in 1978 in Stedum 
zijn komen wonen. Joris maakte zodoende ook de strenge winter van 1978-'79 
mee. In zijn woning, overal prachtig geschilderd en smaakvol van materiaal en 
kleur, kijken wij uit de ramen over het land. "'s Winters, is het hier nog veel mooi-
er," zegt Joris, alsof hij een gedicht voordraagt, "Dan is het land kaal en verlaten. 
Die kaalheid en verlatenheid vind ik het mooist. Dan giert de wind om het huis en 
brandt hier de kachel. Je bent overgeleverd aan de elementen en dat vind ik te 
gek! In de winter kan ik," vervolgt Joris, "van hieruit naar Westeremden kijken en 
dat is hartstikke mooi. Ook Middelstum kun je dan zien. Nee, je hebt nergens zo'n 
mooi uitzicht als hier!" 
 

Tot slot: nieuwsgierig geworden of Jopke Nainhoes, of te wel Jaap oet Oskert, de 
weerman die tot voor kort het weerbericht presenteerde voor 'TV Noord ', zich nog 
iets herinneren kan neem ik contact met hem op. Weet hij nog iets van die pre-
sentatie daar, bij dat bord 'Onjuist gemeente Juist'? Na enkele dagen rolt er een 
mooie brief van Jopke in de brievenbus. De bekende Groninger schrijft, bedoeld 
voor in 'De Stedumer', het volgende in de Groninger taal: 
"t Is laank leden vanzulf en t is ain van de om en bie 2500 weerberichten dij ik 
moakt heb. 
 

Mor dat van Onjuist wait k nog oareg goud. 
t Was bie boerderij woar doudestieds J. D. Jensema woonde en dat noambord 
ston daip ien onnerwaal. t Was stoer om der n schier ploatje van te moaken. 
Bin op n hoar noa bie waal deel gleden en ien sloot beland, en dij ston nait dreug 
zoas vandoag de dag, dink ik. 
Ik haar t verhoal van dij jongkeerls eerst nait deur. 
As Oskerder haar k nog nooit van Juist heurd of zain. 
Ik kon de Nijjoarsgrap wel woarderen en k was mit t "weer"onnerwaarp blied, want 
dat was aaltied weer zuiken." 
De brief eindigt met de zin: "Ik hoop dat's hier wat aan hes, Jaap oet Oskert." 
Een fijne aanvulling bij het artikel. Bedankt Jaap Nienhuis uit Usquert, beter be-
kend als weerman Jopke Nainhoes! 
 

Eldert Ameling 
 

 

Bedankt 
 

Kaarten, snoep,  telefoontjes, even langskomen, hiervoor willen we iedereen be-
danken. Na het oog ongeluk van onze zoon Jurgen Hut. Inmiddels heeft hij 2 ope-
raties gehad en door het plaatsen van een kunstlens kan hij weer zien met het 
oog. 
 

Rob, Jennie en Jurgen  Hut 
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Uit de raad  
 

Tegenwoordig zit ik bij de commissievergadering op een andere plek, in het mid-
den en met een houten hamer voor me op tafel. Een heel andere rol, en de kunst 
is een resultaat uit de discussie te halen waar het college mee aan het werk kan. 
De raad is de baas, en burgemeester en wethouders krijgen huiswerk op. Als 
voorzitter van de raad wil ik dat met elkaar ook uitstralen, en dat is nog best lastig 
om goed te doen. 
 

Discussie 
Het was de wens van de raad om beter te discussiëren in de commissievergade-
ring. In deze vergadering verdiepen we ons in een onderwerp, waar we in een 
volgende vergadering of nog later een besluit over moeten nemen. Dus moeten 
alle standpunten goed uitgewisseld worden, zodat alle aspecten aan een besluit 
goed naar voren komen. Deze keer ging dat over twee onderwerpen, hoe de ge-
meente Loppersum met het kappen van bomen om wil gaan en hoe de land-
bouwontwikkelingen zijn in onze gemeente.  
 

Bomen 
Dit is een gevoelig onderwerp, waar u allicht in uw omgeving voorbeelden van 
kent. De een heeft er last van, en houdt ze ver uit de buurt van goot en erf, de an-
der hecht eraan en vindt dat je er niet aan moet komen. Een boom is een verza-
melpunt van leven, en ons dorp zou er zonder bomen in ieder geval heel anders 
uitzien. Dat vond de hele raad. Individuele particuliere bomen mogen voortaan 
echter wel gekapt worden, tenzij ze beschermd zijn. De kapvergunning wordt af-
geschaft, en dat bespaart veel gedoe. Dat moet de gemeente 25.000 euro opleve-
ren, maar daarop wilde de wethouder zich niet vastleggen. Gelijk gemor natuurlijk, 
en als voorzitter moet je dan beslissen wat je doet. Negeren of nog even duidelijk 
aanzetten? Ik heb gekozen voor dat laatste, want uiteindelijk is de raad de baas. 
De wethouder kon dat gelukkig wel hebben en weet nu ook wat hij bij de volgende 
vergadering als besluit ongeveer kan verwachten. Langs deze weg moeten er 
werkbare conclusies ontstaan. 
 

Landbouw 
Met dit onderwerp ging de discussie minder goed, we kwamen er helemaal niet 
aan toe. Vier presentaties, in totaal meer dan een uur luisteren. Toen was het 
kwart over tien, en de voorziene discussie over intensieve veehouderij en mega-
stallen zou dan zeker niet voor elf uur beslecht zijn. Omdat ook de vraag niet dui-
delijk was, zou de discussie alle kanten opgaan. Dit moet de volgende keer an-
ders. Dus maar besloten in goed gezamenlijk overleg dat we ermee stopten (dat 
duurde natuurlijk ook een kwartier) en met door de fracties voorbereide vragen 
een volgende keer verder zouden gaan. Niet leuk voor het publiek, dus voortaan 
gaan we wat mij betreft de agenda van de vergadering maar gewoon in tijdsblok-
jes indelen. Dan probeer ik graag de tijd zonder al te scherpe woorden in de gaten 
te houden. 
 

Lies Oldenhof 
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Verslag Steunstee 
 

Op donderdag 12 mei kwam Steunstee voor het laatst dit seizoen bijeen in het 
Hervormd Centrum. Er waren 20 personen aanwezig. Sieta Smit heette ons harte-
lijk welkom en in het bijzonder de heer Smit. Ze vertelde, dat de podoloog verhin-
derd was, waardoor er op korte termijn naar vervanging gezocht moet worden. 
Gelukkig was de heer Tjalling Smit bereid deze middag  in te vallen. Hij werkt bij 
ISD Noordoost te Delfzijl als klantmanager. We begonnen met een kopje kof-
fie/thee, waarna Tjalling ons vertelde over : Minima- het zal een zorg zijn. In 2006 
zijn de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum samengevoegd en in 2008 
is Werkplein Noordoost ontstaan, een overkoepelend orgaan voor UWV, arbeids-
bureau en bijstandsregeling. Het belangrijkst is het persoonlijk contact. Elke klant 
krijgt een eigen contactpersoon.  
 

Regeling chronische zieken, ouderen 65+ en gehandicapten 
Bent u chronisch ziek met onomkeerbare aandoening, zonder zicht op volledig 
herstel of 65 jaar of bent u gehandicapt met blijvend aantoonbare beperkingen op 
gebied van wonen en werken, dan hebt u recht op 150 euro per persoon per jaar. 
 

Participatieregeling 
Deelname aan het maatschappelijk leven zoals uitstapjes, toneeluitvoering, lid zijn 
van een vereniging enz. Vergoeding 150 euro per persoon per jaar. 
 

Regeling schoolgaande kinderen 
Voor het lager onderwijs ontvangt u 40 euro per kind per jaar, het voortgezet on-
derwijs 100 euro per kind per jaar en 100 euro extra als het kind voor het eerst 
naar het voortgezet onderwijs gaat. 
U kunt een collectieve verzekering afsluiten. Voorwaarde is wel dat u zelf een ba-
sisverzekering, aanvullende verzekering en tandartsverzekering afsluit, dan komt 
u in aanmerking op korting van bovengenoemde verzekeringen. 
Wanneer u thuiszorg hebt, wordt er een eigen bijdrage  gevraagd van 11,79 euro 
per 4 weken. 
 

Wanneer kunt u een beroep doen op bijzondere bijstand? 
Bij individuele noodzakelijke bijzondere kosten en heeft u een minimuminkomen 
en geen uitzicht op werk en duurt dit langer dan 5 jaar, dan hebt u recht op lang-
durigheidstoeslag. Na de pauze vertelde Tjalling ons over bijzondere bijstand. 
Wat valt onder bijzondere bijstand? Voor persoonlijke hulpmiddelen zoals een bril, 
gehoorapparaten. Ook bezorgkosten voor een maaltijd.  
Tenslotte gaf Tjalling Smit aan iedere dag bereid te zijn om informatie te verstrek-
ken. Indien u denkt er recht op te hebben, maak een afspraak. 
 

Indien men geen gebruik maakt van bijzondere bijstand, wordt dit geld doorge-
sluisd naar algemene middelen zoals voor sponsoren, fietspad , beleggingen enz. 
Sieta Smit bedankte de heer Tjalling Smit voor de nuttige, informatieve middag. 
Omdat het de laatste keer was werden we nog getrakteerd op lekkere hapjes. 
 

Afie Nienhuis 
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Babyboomochtend 
 

De babyboomochtend van vrijdag 15 
april was een gezellige bedoeling , er 
waren veel moeders met kroost 
aanwezig ! Zeker voor herhaling vat-
baar geen krimp in Stedum! 
 
Petra Kock 
 
 
 

 

 

De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon  
 

Op 15 april 2011 was er weer een bijeenkomst van de Eerste Groninger Voorlees- 
en Vertelsalon. Aanwezig waren 62 personen, 2 honden en 1 kind. De meeste 
bezoekers kwamen uit de stad Groningen, verder uit Stedum en andere delen van 
de provincie Groningen, uit Drenthe, Amsterdam en Amstelveen. De presentatie 
werd verzorgd door Eldert Ameling. 
 

Er traden 16 personen op. Het accent lag deze keer op dichter/zanger/toetsenist 
Meindert Talma en korte verhalenschrijver Nyk de Vries met eigen elektronische 
muziek met daarbij als achtergrondstem Irene Wiersma. 
  

Bovendien traden op: Gedichten: Rik Andreae, Jan Bos (Gronings), Iris Bouman- 
Hoogerdijk, Jelou, Käthy de Jong (Gronings), Jakob Kleve, gedichten van Andries 
Torensma voorgelezen door Janke Sinnema, Miriam van Vliet, Anneke Wasscher. 
Muziek ook door: Kale Bas (zang, Gronings, blokfluit) en samen met Jeffrey 
Noorbergen (9 jaar) de  
Kabouterdans, Jakob Kleve (gitaar en zang), Trudy Vroom (bandoleon). Verha-
len: Jan Bos (Gronings), Elly Engelkes. 
Verkoop in de pauze: diverse  dichtbundels, en ook vazen, kaarten en glaskunst. 
Vertellen: Engbert de Leeuw. 
 

Uit de mededelingen: Willy Muntinga, begena-
digd verteller over vliegtuigen, klokkenmaken, 
de tijd en oude populaire muziek, trad drie keer 
uitgebreid op in de Vertelsalon. Op 2 februari 
2011 is hij overleden. Janna Bathoorn maakte in 
2008 deze foto van hem. 
 

De komende bijeenkomst is op vrijdag  
26 augustus in ‘t Oude Raedthuys aanvang 
20.30 uur. Toegang gratis.Inlichtingen: Eldert Ameling (0596) 55 16 08 eventueel 
antwoordapparaat inspreken, of F.T. Braaksma braeckxma@hetnet.nl. 
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Postbode verhuisd 
 

Een bekend gezicht is verhuisd: onze postbode/bezorger Henk Pentinga. Hij 
schrijft: “Na 26 jaar met  veel plezier in Stedum te  hebben  gewoond, ben ik ver-
huisd naar Loppersum.” Hij geeft aan dat hij voorlopig nog wel onze post blijft be-
zorgen. 
 

 

Snuusterhoukje: Nieuwe openingstijden! 
 

Na een paar maand te draaien komen wij tot de conclusie dat we op de dinsdag-
morgen dicht gaan omdat er dan geen mensen komen, een enkele keer één klant 
is niet genoeg om de winkel open te houden.  
 

Wij gaan daarvoor in de plaats vanaf 11 juli elke vrijdag voorlopig open en dins-
dag dicht en willen bekijken of het daar beter van wordt. Ook staan we op de bra-
derie in Middelstum op vrijdag 17 juni. We hopen daar veel dorpsgenoten te zien! 
Op 31 mei en 1 juni zijn we gesloten! We hebben vakantie van 30 Juli t/m 23 au-
gustus, daarna staan we graag weer voor u klaar. 
 

Zoals u misschien wel weet hebben we ook perkplanten te koop. Ook kunt u deze 
bestellen. Op maandag halen we nieuwe van de kweker. We hopen U snel te 
kunnen begroeten  in ons winkeltje! 
 

Talo en Gina Tamminga 
 
 

sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp   

 

Stemer omloop 
 

Stemer omloop weer een succes. De 10e Stemer omloop gehouden op zaterdag 
14 mei was in alle opzichten een groot succes. Vele deelnemers van in en buiten 
het dorp gingen weer voor 1 of 2 rondjes door en rondom Stedum. Met name de 
lopers  die de afgelopen 5 weken hadden getraind in het kader van Sportdorp 
Stedum onder leiding van  trainer Dirk Schipper  haalden allen de eindstreep. Alle 
vrijwilligers en bestuursleden werden na afloop getrakteerd op een barbecue om 
zo deze te bedanken voor de inzet de afgelopen 10 jaar. Namens bestuur en or-
ganisatie willen we iedereen bedanken die deze loop weer tot een succes hebben 
gemaakt. 
 

 

v.v. Stedum 
 

Ook deze maand weer enkele zaken over de v.v. Stedum die wij graag met jou 
delen. De maand mei is natuurlijk dé maand waarin de beslissingen vallen. Het 
eerste kampioenschap is al een feit, volgen er mee teams?. U kunt dit en meer 
onderstaand lezen of natuurlijk zien als je het sportpark bezoekt. 
 

De sportieve prestaties samengevat 
Ondanks het verlies van de v.v. Stedum in de laatste thuiswedstrijd tegen de v.v. 
GEO (2-5) heeft het 1e elftal zich uiteindelijk nog ‘makkelijk’ gehandhaafd in de 4e 
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klasse. In de laatste officiële wedstrijd werd ook afscheid genomen van aanvoer-
der Andries de Vries, hij gaat zich volgend jaar volledig richten op zijn functie als 
jeugdleider. Het 2e ligt nog steeds op kampioenkoers en zal waarschijnlijk in een 
rechtstreeks duel tegen de concurrent, Viboa 5,  moeten laten zien dat ze het 
waard zijn om zich kampioen te noemen. De B-junioren blijven goed presteren, 
maar door het verlies in de thuiswedstrijd tegen Holwierde/Godlinze (0-2) is het 
kampioenschap nog slechts theoretisch mogelijk. Ondanks dit verlies kan zeker 
van een succesvol seizoen worden gesproken. De C-junioren zijn nog steeds aan 
een inhaalrace bezig en hebben ook nog zicht op het kampioenschap. De komen-
de weken zal blijken of ze kampioenwaardig zijn.  
 

De E-pupillen zijn on-
dertussen op 14 mei 
(door een 1-5 overwin-
ning op Usquert/ZEC) 
onder leiding van Jan 
Spijk, Martin Ypey en 
Jan Krottje op indruk-
wekkende wijze onge-
slagen kampioen ge-
worden. Hulde voor dit 
team en de begeleiding. 
F1 staat ook aan kop is 
wellicht al kampioen als 
je dit leest (of niet, want 
de wedstrijd tegen Wol-
tersum op 21 mei is be-
slissend). Maar mocht u 

enig ‘rumoer’ hebben gehoord afgelopen zaterdag (de 21e mei) dan weet u het 
zeker. F2, onder leiding van Andries de Vries, Lukas Kruidhof en Wolter van Zan-
ten, blijft vechten voor de puntjes en zal volgend jaar zeker hoge ogen gaan gooi-
en als F1. 
Wil je weten hoe onze teams het doen en/of ze kampioen worden, kom dan op de 
zaterdagen (en nu met inhaal soms ook door de week) naar het sportpark aan de 
Bedumerweg. Wilt je weten wanneer welke teams tegen wie spelen, kijk dan op 
www.vvstedum.com , onder het kopje Programma en uitslagen vindt je alle infor-
matie.  
 

Bloemenactie 
De bloemetjesacties op  5, 6 en 7 mei is een groot succes geworden en vele 
moeders zijn verblijd met een bloemetje . Dank voor uw/jou steun in deze aan de 
v.v. Stedum.  
 

Jeugdleden gezocht! 
De afgelopen maanden hebben we steeds wervende teksten geplaatst voor nieu-
we jeugdleden, dit heeft al een aantal aspirant-leden opgeleverd. Zij trainen nu 
wekelijks al mee met de f-pupillen (woensdag om 5 uur op hoofdveld). Met nog 1 
á 2 nieuwe jeugdleden van 5,6 of 7 jaar hebben we volgend jaar genoeg pupillen  
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om weer met twee f-teams aan de competitie deel te nemen. Dus kom eens langs 
en laat je ‘talent’ zien. Voor meer info kun je altijd contact opnemen met Arend 
Koenes, Andries de Vries of Siebrand Dijkema.  
 

Het slotweekend 
De seizoensafsluiting van de v.v. Stedum is op 18 juni. In de ochtend is er voor 
alle jeugd uit Stedum (en directe omgeving) een spelletjesmorgen met spectacu-
laire attracties (o.a. groot pannaveld). Dus ook als je niet op voetbal zit, maar het 
lijkt je leuk om kennis te maken met leuke voetbalspelletjes ben je van harte wel-
kom.  
’S Middags is er een 7 tegen 7 toernooi. Er hebben zich reeds 8 teams opgege-
ven, dus het belooft een gezellige en drukke middag te worden op het sportpark. 
Aangezien ‘half’ Stedum meedoet, is er vast een ‘talent’ uit je omgeving die je 
kunt komen bewonderen. Laat je gezicht dus even zien! Aansluitend is er een 
barbecue voor iedereen die betrokken is bij de v.v. Stedum dan wel de voetbal-
vereniging een warm hart toe draagt (o.a. leden, sponsoren, vrijwilligers, toe-
schouwers e.d.). Wil je meer weten over het volledige programma van de slotdag, 
kijk dan even op onze site (onder het kopje Seizoensafsluiting 2011)  
 

Het bestuur van de v.v. Stedum. 
 

 

Op en om de Bosbaan 
 

We zitten midden in het tennisseizoen. De competities draaien op volle toeren, de 
lessen worden goed bezocht en er is elke week een avond waarop alle leden van 
de Bosbaan elkaar kunnen ontmoeten en de rackets kunnen kruisen. 
 

Maar ook op de achtergrond gebeurt heel veel: De club zal per 1 juli op eigen be-
nen komen te staan en daarvoor moet veel worden geregeld, waar gemeente, ex-
terne adviseurs, notarissen en werkgroepen aan te pas komen.  
 

Ook is er voortgang in het praten en denken over het clubgebouwtje. Dat is aan 
een dringende opknapbeurt toe, zeg maar rustig vervanging.  
Tennisclub en IJsvereniging hebben het tot dusverre zusterlijk gedeeld maar nu 
neemt de Stedumer Scouting ook deel aan het plannen maken. Heel interessant 
allemaal; we hopen dat het ons dorp iets moois gaat opleveren. 
 

Maar het gaat natuurlijk om tennissen. Voor iedereen die daar iets mee wil, tim-
mert de Bosbaan ook aan de weg: vanaf eind mei of begin juni start er een korte 
cursus Cardiotennis van vijf lessen. Vrolijk fanatiek tennissen en werken aan de 
conditie en de reactiesnelheid op lekkere stampmuziek. Ook heel geschikt als je 
eigenlijk niet eens zelf tennist… 
Vrijdagavond, 19.00 tot 20.00 uur. Kost afhankelijk van de groepsgrootte tussen 
25 en  35 euro voor leden, 5 euro meer voor niet-leden. 
Aanmelden bij Janneke Aué, janneke@lighthunter.com tel. 550915 
 

Meer nieuws altijd op de website: www.tvdebosbaanstedum.nl 
 

Kaj Reker 
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Huldiging nieuwe Schutterskoning 2010-2011 

 

Op 28 april werd de jaarvergadering en prijsuitreiking van het seizoen gehouden. 
Het eerst werden de jubilarissen gehuldigd wegens hun 25 jarig lidmaatschap: 
Hilda de Leeuw en Hessel Offringa. Daarna was het de beurt aan Willem Bruinius 
die op 20 januari de magische kaart van 60 punten schoot en daarvoor werd ge-
huldigd met een gouden geweertje. 
 

Uitslag Pistool: 
Dit werd een spannende uitslag. De strijd ging  tussen Wim Kuin en Rianne Lofvers maar op-
nieuw wint er een dame. 3e prijs voor Wim Gremmen  1667 pnt   gemiddelde 83.35. 2e prijs 
voor Wim Kuin    1720 pnt en gemiddeld  86.00. 1e prijs voor Rianne Lofvers 1756 pnt en ge-
middeld 87.80 en de Wisselbeker. 
In onze vereniging hebben wij geen aparte dames groep en schieten wij dus in dezelfde klasse 
als de heren. Proficiat. 
 

In de C.Klasse ging een nieuw aankomende schutter er met de wisselbeker vandoor en promo-
veerde naar de B.Klasse.   
Uitslag C.Klasse. 
3e prijs voor  Kees Eisema, 2251 pnt  gemiddelde van  90.04 
2e prijs voor  Nico Schutter, 2340 pnt  gemiddelde van   93.60 
1e prijs voor  Martin van Dijken, 2410 pnt gemiddelde van 96.40 en de Wisselbeker. 
 

Ook in de B.Klasse een prima prestatie. 
3e.prijs voor Corné Reker, 2518 pnt gemiddelde van 100.72; 2e prijs voor Hilda de Leeuw, 
2553 pnt gemiddelde van 102.12; 1e prijs voor Peter Jans, 2584 pnt gemiddelde van 103.36 en 
de Wisselbeker. Ook promoveert Peter naar de A.Klasse. 
 

Tenslotte de A.Klasse. Spannend, spannend, spannend. 
3e prijs voor Wim.Kuin, 2649 pnt  gemiddelde van 105,96; 2e prijs voor Kees Vriezema, 2676 
pnt  gemiddelde van  107.04; 1e prijs voor Willem Bruinius, 2695 pnt gemiddelde van 107.80 en 
de Wisselbeker. 
 

Schutterskoning 2010-2011  is Willem Bruinius.  Proficiat 
1e secondant is Kees Vriezema, 107.04  pnt 
2e secondant is Wim Kuin, 105.96 pnt 
3e secondant is Rianne Lofvers,105.52 pnt. 
 

Na de huldiging zongen we de schutterskoning en zijn secondanten toe met het 
Gronings volkslied. Het is mooi dat ook de jongere garde met plezier en vechtlust 
aan het schieten is. 
 

GSB toernooi te Holwierde 
Op 27 april waren we met elkaar naar het GSB toernooi geweest en de uitslag 
was 29 april als volgt. We hadden weer een te gekke avond en moesten vaak 
naar voren om de bekers op te halen. 
 

Geweer C.Klasse:  Dames. 2e prijs voor Lies Oldenhof  met 155 pnt 
Geweer B.Klasse Dames: 2e prijs voor Coby Nienhuis  met 160 pnt; 3e prijs voor Hilda de 
Leeuw met 158 pnt 
Geweer A.Klasse Dames 
3e prijs voor Rianne Lofvers  met 160 pnt 
Geweer C.Klasse Heren: 2e prijs  Martin van Dijken met 155 pnt.  
Geweer  A.Klasse Heren: 2e prijs voor Willem Bruinius met 166 pnt; 1e prijs voor Kees Vrieze-
ma met 167 pnt. 
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Pistool C.Klasse: 3e prijs voor Coby Nienhuis met 57 pnt; 2e prijs voor Marie-Louise Bone-
schansker met 73 pnt 
Pistool  B.Klasse: 3e prijs  voor Martin van Dijken met 86 pnt 
Pistool A.Klasse: 3e prijs voor Rianne Lofvers  met 92 pnt 
 

Een mooi aantal van 11 bekers om mee naar huis te nemen. 
Het volgende toernooi is de 3 houdingen (staand-liggen-knielen) van de Eemslan-
ders te Appingedam op 23 juni. 
De schuttersvereniging sluit het seizoen af met een gezellige avond naar de 
Postwagen in Tolbert op 21 mei. Met onder andere een solex tocht. 
Coby Nienhuis 
 

 

Gratis naar Eurovoetbal en Superleague Formula 
Lid worden van Sportdorp is gratis en levert sportief voordeel op. Sportdorp heeft 
twee unieke sportevenementen bereid gevonden om kaarten beschikbaar te stel-
len voor haar leden. Word je lid voor 1 mei, dan maak je kans op kaarten voor Eu-
rovoetbal. Iedereen die voor 1 juni lid wordt maakt kans op een gezinskaart voor 
Superleague Formula in Assen. 
 

Eurovoetbal 
Eurovoetbal viert dit jaar haar 35ste verjaardag tijdens het pinksterweekend van 
11 tot en met 13 juni. Veel grote clubs maakten hun opwachting sinds de start in 
1977, toen Eurovoetbal nog een onder 19 toernooi was. Sinds 2008 is Eurovoet-
bal een onder 17 toernooi. Voor de 35ste editie hebben al 11 clubs toegezegd naar 
de Esserberg te komen: Galatasaray (Turkije), Valencia CF (Spanje), Slavia 
Praag (Tsjechië), Sporting Portugal (Portugal), Houston Dynamo (Verenigde Sta-
ten), Botafogo (Brazilië), FC Groningen, SC Heerenveen, Feyenoord, PSV en FC 
Twente. 
 

Superleague Formula 
Superleague Formula combineert de wereld van motorsport en voetbal. Coureurs 
rijden in auto’s die de kleuren van internationale topclubs zoals Liverpool, AC Mi-
lan, Flamengo en PSV vertegenwoordigen. Op 4 en 5 juni wordt op het TT Circuit 
Assen de tweede ronde van het seizoen verreden. Zaterdag 4 juni is de kwalifica-
tie en op zondag barst het Superleague Formula geweld los met twee races van 
45 minuten met pit-stops en aansluitend een ‘Super Finale’ race. De kampioen-
schapspunten zijn te verdienen in race 1 en 2. De ‘reversed grid’ in combinatie 
met de pit-stops, slipstreamgevechten op hoge snelheid en de brute acceleratie 
van de 750 Pk sterke bolides staan garant voor twee bloedstollende races.  
 

Leden van Sportdorp maken kans op 2 passe-partout kaarten voor 3 dagen Euro-
voetbal en op een gezinskaart voor Superleague Formula op zondag 5 juni. Wil jij 
kans maken op deze kaarten? Word dan gratis lid van www.sportdorpstedum.nl.   
 

Voor meer informatie over Eurovoetbal of Superleague Formula, kijk op 
www.eurovoetbal.nl of www.sf-assen.com.   
 
Frouke van Laar 
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Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

In het februarinummer van 'De Stedumer', in deze rubriek, vertelde de Stedumer 
Jan Veenkamp, inmiddels 83 jaar, over de gebakken vis die zijn moeder destijds 
op zuur zette. Nadat de alen, snoek of voorns in moten gesneden waren en daar-
na gebakken waren, werden deze moten vis in weckflessen gestopt. Daarin zat 
azijn, laurierblad en nog wat andere kruiden. Wanneer de vis enkele weken in het 
zuur had gestaan, kon de vis opgegeten worden. Door het zuur waren de graten 
zacht geworden en bijna verdwenen. 
 

Nieuwsgierig geworden naar bijvoorbeeld de kruiden die in de weckfles gedaan 
worden, informeerde ik ook eens bij een andere visliefhebber. Deze man, een vis-
ser op witvis en roofvis, neemt regelmatig zelfgevangen vis mee naar huis voor 
consumptie! Een deel van dat gesprek met deze man las u reeds in 'De Stedumer' 
van maart 2011. Echter u heeft nog wat informatie te goed. 
 

Over de snoek, vertelde de man: "Wanneer ik een snoek van 10 tot 14 pond vang, 
dan neem ik die mee naar huis. Bij zo'n snoek moet je eerst de schubben verwij-
deren. Dit gaat het beste wanneer je daarbij een vork gebruikt. Ga maar met de 
vork tegen de schubben in, dan laten die schubben los. Op die manier maak je de 
snoek aan de buitenkant schoon. Het is heel vreemd..." vertelt de man, "maar 
hoeveel te meer graten de snoek heeft, des te lekkerder deze vis is... Je snijdt de 
snoek over de middenlijn door. In de onderste helft zitten geen graten. Dier zitten 
in de bovenste helft. Maar wanneer de gebakken snoek in het zuur gezeten heeft, 
dan kun je die inmiddels zacht geworden graten gewoon opeten... Zij zijn dan he-
lemaal slap geworden. Dat is het voordeel van snoek in het zuur!"  
 

Waar gaat de vis nou precies in? "Ik gebruik een mengsel van tweederde deel 
azijn en een derde deel water! Hierbij doe ik een paar plakjes ui, een klein Spaans 
pepertje en een laurierblad. De vis bak ik, nadat ik die in niet te grote moten heb 
gesneden, in de frituurpan. In dit geval haal ik de moten absoluut niet door de 
meel! In drie, vier minuten heb ik de vis gaar." 
 

"Heel belangrijk is het nu om de gebakken moten te laten afkoelen!" vertelt de vis-
liefhebber, "want deze vismoten moeten koud in het zuur gelegd worden. Gebeurt 
dit niet, en is de vis nog warm, dan wordt de azijn dik! Met name rond de vismoten 
wordt het dik en zelfs blubberachtig! Dus eerst goed laten afkoelen! Al na een 
week tot veertien dagen kunt u de vis eten." 
Natuurlijk vraag ik de visser wat de zwaarste snoek is die hij ooit heeft gevangen. 
Schrik niet, beste mensen! Deze was 18 pond! Dan zeg je toch: goedemorgen! 
Dat was het weer. Tot de volgende keer. 
 

Eldert Ameling  
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen"   
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 
 
28 mei Crazy Race 
 

9 juni Bijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers Speelweek 2011 
 
24, 25 juni Vlinders ien ’t lief; voorstelling van toneelvereniging ONA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 24 juni. Kopij inleveren bij de redactie voor 
woensdag 15 juni. Het liefst per e-mail en anders op cd of usb-stick. 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten. 
 
Redactie: Erik Staal, Bedumerweg 31, Stedum, 0596 58 18 10, destedumer@wanadoo.nl,  
Eldert Ameling en Janna Bathoorn. 
Advertenties: Wilco Witteveen: 0596 55 17 81, jvanwijk03@hetnet.nl 
 

 

 


