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Schuttersvereniging Stedum OPEN avond 12 september
Het Schuttersseizoen 2019-2020 start weer in september. We beginnen het
seizoen altijd met een gezellige BBQ-avond voor de leden en partners.
Op 12 september is er een open oefenavond voor iedereen die wil proberen te
schieten met geweer of pistool. De vereniging heeft zes schietbanen en we
schieten met geweer en pistool. Ook is er de mogelijkheid om ondersteunend te
schieten. Dat wil zeggen: mocht je een handicap hebben of zie je het niet meer
zitten om los staande te schieten, we de mogelijkheden hebben om voor eenieder
de sport te kunnen beoefenen. Dus eenieder die de schietsport een warm hart
toedraagt is welkom deze avond.
De competitie begint op 19 september. De schutters schieten 25 beurten en
hieruit wordt het gemiddelde bepaald voor het volgend jaar. Ook worden na 25
beurten de schutterskoning en zijn secondanten verkozen. Een vereniging waar je
niet verplicht bent om iedere donderdagavond aanwezig te zijn. Je kan de beurten
later inhalen. De vereniging telt 6 dames en 34 heren.
Dus mocht je interesse hebben in onze vereniging willen we je graag verdere
informatie verstrekken.
Voorzitter: Siebrand Dijkema (tel.: 06-51816455) - Penningm.: Wim Gremmen Secr.: Coby Nienhuis (mailadres: jb.nienhuis@ziggo.nl) - Comm.Materialen:
Willem Bruinius - Alg.Adj: Nico Schutter.
Wij schieten in ons clubhuis Moarstee bij de haven en beginnen om 20.00 uur.
Coby Nienhuis

Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk is jarig!
Op 24 augustus aanstaande is de Dag van de Heilige Bartholomeüs. De Stichting
Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum viert dan haar eerste verjaardag. Om
deze heuglijke dag luister bij te zetten organiseren wij een tocht over de gewelven
van onze kerk. Altijd al willen weten hoe de gewelven er van de bovenkant
uitzien? Dan is dit uw kans! Iedereen vanaf 6 jaar en ouder is welkom om deel te
nemen aan deze activiteit. De gewelven zijn tussen 13:00 en 16:00 uur
toegankelijk. Komt allen en zegt het voort!
Namens het bestuur van de Stichting, Ype Jan Nienhuis

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 Mannie Hovenkamp (foto: Jan Pitt). De rubriek 400
woorden vindt u op pagina 8.
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(foto: Martien Spits-Straatman)
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In de Kijker
In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp
voorgesteld. Deze keer Sebastiaan en Linda van den Berg en hun dochtertje Noor
(1,5 jaar), Hilmaarweg 3.
Sinds wanneer wonen jullie in Stedum?
“Sinds februari 2019.”
Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht?
Linda: “Ik ben geboren in Onstwedde en heb mijn jeugd ook doorgebracht in
Onstwedde.”
Sebastiaan: “Ik ben geboren in Stedum en heb mijn jeugd doorgebracht in
Stedum en Delfzijl.”
Wat doen jullie voor de kost?
Sebastiaan: “Ik ben docent biologie aan een middelbare school.”
Linda: “Ik doe personeelszaken bij de Hanzehogeschool.”
Wat zijn jullie favoriete bezigheden?
Sebastiaan: “Ik hou van sporten, wielrennen, voetballen, muziek, films en gamen.”
Linda: “Ik hou van fietsen met Noor, wandelen en ben van plan te gaan tuinieren.”
Wat is jullie favoriete vakantiebestemming?
Sebastiaan en Linda: “We houden allebei van de Veluwe.”
Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen?
“We vonden het huis erg mooi en Stedum trok ons wel. Verder voor de rust, en
onze familie woont allemaal in de buurt.”
Wat zouden jullie doen als jullie de Postcodeloterij Straatprijs winnen?
Sebastiaan en Linda: “ Tijd vrij maken om voor anderen meer te kunnen
betekenen en een concert bezoeken van Bruce Springsteen in Amerika.”
Wat vinden jullie, naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum?
“We vinden de nieuwe school de mooiste plek van Stedum.”
Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Welk Gronings
streekgerecht zou je wel eens willen proberen?”
“Wieringa’s Knappertjes uit Wildervank.” (Knappertjes zijn een
variant op de – ook typisch Groninger – hardbroden. Ze waren
vanwege de lange houdbaarheid vooral populair bij schippers
en arbeiders. De lekkernij werd in 1933 ontwikkeld door
bakker Wieringa uit Wildervank. Daar worden ze tegenwoordig
nog steeds gebakken.)
Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen?
“Wat moet je een keer gezien hebben met de fiets binnen een straal van 20 km?”
Afie Nienhuis
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Nieuws van de Stichting Vrienden van de
Bartholomeüskerk Stedum
De Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum
organiseert in de maand september enkele activiteiten.
Op zaterdag 14 en zondag 15 september aanstaande vindt
de Open Monumentendag 2019 plaats, met als thema
‘Plekken van plezier’. Tijdens deze dagen zijn meer dan
vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis voor iedereen
toegankelijk. Elk jaar bezoeken meer dan 1 miljoen bezoekers het cultureel
erfgoed in ons land.
Ook dit jaar doet de Bartholomeüskerk van Stedum mee met de Open
Monumentendag. Wij zijn op zaterdag 14 september van 10:00 tot 17:00 uur
geopend. Laat u verrassen door haar schoonheid!
Tevens willen we in september een donateurswerving houden. Om de
Bartholomeüskerk te exploiteren en te onderhouden hebben we helaas financiën
nodig. We hopen dat u als inwoner van Stedum ook het belang voelt om deze
monumentale kerk in stand te houden en financieel te steunen. Dit kan door
donateur van onze stichting te worden.
Aan het begin van de maand worden bij u een flyer en aanmeldformulier in de bus
gedaan met de vraag of u donateur wilt worden van onze Stichting. In de loop van
de maand september komt één van onze bestuursleden bij u aan de deur met de
vraag of u ons ook wilt steunen en kunt u het aanmeldformulier meegeven.
U kunt natuurlijk ook het formulier inleveren in de Bartholomeüskerk op de Open
Monumentendag.
Trouwens, in de maand september is de kerk nog iedere zaterdagmiddag van
13:00 tot 16:00 uur geopend. Van harte uitgenodigd!
Namens het bestuur van de Stichting, Ype Jan Nienhuis

Nieuws van de dorpstuin
Het is geen gemakkelijk jaar voor moestuiniers. Te droog, te heet. En pas nog een
zomerstorm. De rode pronkbonen die er zo prachtig bij stonden vielen als een
kaartenhuis in elkaar. Ze zijn met vereende krachten weer opgericht en het belooft
een mooie oogst te worden. We gaan ze waarschijnlijk eten op de volgende
dorpsmaaltijd.
Samen eten: 12 september om 18.00 uur in Zorgbuurderij de Heemen,
Bedumerweg 43.
Eet je mee? Graag even bellen naar Margreet Wiersema tel. 06-36074897 of mail
naar buur@deheemen.nl
Mannie Hovenkamp
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Nieuwe rubriek
In de vorige Stedumer stond een oproepje om suggesties voor nieuwe rubrieken,
reportages, columns, etc. aan te dragen.
Ria Zijlema kwam met het idee voor een receptenrubriek; de pollepel. In de
pollepel komt een favoriet recept van een dorpsgenoot, liefst met foto’s. De
pollepel wordt daarna doorgegeven aan de volgende, bij voorkeur iemand uit
dezelfde straat (alleen degenen die dat willen natuurlijk en er mogen natuurlijk ook
meerdere gezinsleden de pollepel krijgen) en daarna de volgende straat. Zo krijg
je langzaamaan een Stedu er kook/bakboek gesorteerd per straat. Degene die
de pollepel krijgt, moet dat wel van te voren weten en er ook mee instemmen.
De eerste pollepel is voor Ria Zijlema (Sien Jensemahörn).

De pollepel 1 – Sien Jensemahörn

Ovenschotel met shoarmavlees, rösti en sperziebonen
Recept is voor 4 personen.
Benodigdheden:
600 gr sperziebonen (evt. diepvries bonen)
400 gr (kippen) shoarmavlees
1 zak rösti
2 eetlepels olijfolie
(1 pakje slagroom)
1 zakje geraspte (30+) kaas
eventueel peper, zout en nootmuskaat
Verwarm de oven voor op 200 graden
- Kook de bonen ongeveer 10 minuten
maak eventueel op smaak met nootmuskaat, peper,
zout
- Bak het shoarmavlees
- (Meng de slagroom met de geraspte kaas)
- Vet een ovenschaal in
- Doe vervolgens de ingrediënten in de schaal; eerst
de bonen, dan het vlees, strooi hierover de rösti
- Schenk het kaasmengsel of strooi de kaas
erover en bak het geheel in ongeveer 30
minuten tot de rösti een mooie goudbruine
kleur heeft.
Eet smakelijk.
Bij deze geef ik de pollepel door aan:
Jacquelien Pool.
Ria Zijlema
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(foto: Jan Pitt)
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400 woorden

Niks om haals kommen loaten
Bij de dorpstuin de Heemen kocht ik op een vrijdagochtend heerlijke tuinbonen en
peultjes en sprak Mannie Hovenkamp. “Ik doe de bloemen en samen met Trix,
Zwannie en Marjan maken we fruit (soms ook zoetzuur) in”, zegt de zeventigjarige
actieve Mannie later bij haar thuis aan de Stationsweg. Ze heeft drie zoons (Bob,
Harm-Jan en Gerben) en vijf kleinkinderen. Met Jan van Toorenenbergen uit
Leermens heeft ze een latrelatie. Een door Rein Pol geschilderd portret in de
woonkamer vertelt over haar dertig jaar geleden overleden man Harm. “Ja, mijn
man ligt op de begraafplaats hier direct tegenover: zo heb ik hem altijd dicht bij
mij.”
Ze werkte lang in het welzijnswerk en heeft op latere leeftijd van 1997-2001 HBO
theologie gestudeerd. “Ik ben nu een van de voorgangers in de Johannes de
Doper PKN kerk (dertiende-eeuws romanogotische Janskerk) in Huizinge. Ik ben
“in liefde” opgegroeid naast de maal- en pelmolen “De Liefde” in Uithuizen” lacht
Mannie. Vader was molenaar, hij maalde dagelijks. We werkten hard in die nog
armere jaren. In de grote moestuin op zavel hielp ik met de oogst. Inmaken van
fruit, rode bessen wecken voor de krentjebrij en snijbonen inzouten. “Niks om
haals kommen loaten”, zei moeder altijd. We hadden ook bloemen; de van
oorsprong Mexicaanse dahlia’s.
In 1970 verhuisde ik naar de Weemweg in Stedum. Tot eind jaren tachtig had ik
met Oda van Well aan de Stationsweg een moestuin. We volgden een cursus
biologisch tuinieren.
De dorpstuin is in 2011 opgezet en sprak me meteen aan vanuit het idee tuinieren
en ontmoeten, verbinding van aarde, gewas en mensen. Ik ben secretaris van de
stichting. De bloemenbult is mijn kerntaak. Elk voorjaar zaai en verspeen ik
eenjarigen. Dit voorjaar bloeiden de narcissen volop, te midden van de vergeetmij-nietjes. Prachtig. Goudsbloemen (tegen de mieren), afrikaantjes, zinnia’s,
bekermalva’s.
In het vroege voorjaar is het “bikken”; de klei (niet de zavel van Uithuizen … ) is
dan hard als beton. Martin, die al lang op de dorpstuin hier werkt, biedt vaak hulp.
Er zijn ook bollen en vaste planten, we hebben stokrozen, Verbena bonariensis,
dahlia’s langs de tuinbedden en oost-indische kers (daar worden oudere
Stedumers blij van). Groente, fruit en bloemen worden (al dan niet verwerkt)
verkocht. Ja, in de dorpstuin “loaten we ook niks om haals kommen
(verkommeren).”
Het tuinieren sluiten we jaarlijks met een gezamenlijke maaltijd feestelijk af en in
de winter ben ik op vrijdagochtend bij Trix de breideskundige in het breicafé …
Math M. Willems
8

De rijdende winkel van Richard van der Maar

Inwoners van Stedum, die in eigen dorp hun boodschappen willen doen, kunnen
sinds enkele maanden terecht bij de rijdende winkel van Richard van der Maar.
Vanaf februari van dit jaar rijdt Richard met
zijn rijdende winkel elke donderdagmiddag
door ons dorp.
Omdat nog lang niet iedereen in Stedum
daarvan op de hoogte is volgt hier de route
die gereden wordt.
Richard: "Ik begin om 16.45 uur op de
Lellensterweg, rijd door de Molenstraat,
Hoofdstraat, D.Triezenbergstraat, Lopsterweg
naar de Sien Jensemahörn (17.15 uur). Dan
ga ik via het Vlaspad naar de Singel. Dan
naar de Dorpsterlanden en via de Hilmaarweg
naar de Stationsweg (18.00 uur). Ik keer bij
het kerkhof en zo ga ik terug naar de
Bedumerweg. De eerste weken dat ik in
Stedum kwam ben ik in elke straat een paar
keer gestopt. Nu rijd ik echt van klant naar
klant. Maar als er iemand belangstelling heeft,
dan hoor ik het graag en stop ik voor de deur."
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Opmerkelijk is het hoe er in deze rijdende winkel nog zoveel artikelen te vinden
zijn. Elk hoekje is benut. En je ziet er zelfs producten die je niet vergeten bent,
maar die je ergens anders eigenlijk nooit meer bent tegengekomen. En zoiets is
verrassend!

In zijn tien meter lange rijdende winkel vinden we onder meer vers brood en
bakkersproducten van de Bedumer bakker.
U kunt er vers vlees en vleeswaren kopen van een bekende Bedumer slager.
Heel mooi verzorgd is Richard zijn groente- en fruitafdeling.
Richard: "Dit zijn wel de belangrijkste producten om te vermelden. En door dit
artikeltje weet nu iedereen in Stedum dat ik hier op donderdag kom."
Een compleet overzicht van het assortiment staat op de website van Richard
(www.richardvandermaar.nl). Ook is daar een kaartje te vinden met een markering
waar de winkelwagen zich op dat moment bevindt.
Richard van der Maar zit twintig jaar in het vak. Op 2 juni van dit jaar vierde hij zijn
jubileum. Voor elk van zijn vaste klanten had hij slagroom in een fles. Op het
speciaal daarvoor ontworpen feestelijke etiket stond onder meer zijn naam, adres
en de belangrijke jaartallen 1999-2019 met daarbij 20 jaar! De standplaats van de
rijdende winkel is Bedum. En mocht u hem opbellen willen voor meer informatie
dan is zijn mobiele telefoonnummer 06-53692333. Hij staat u graag te woord.
Eldert Ameling
(foto’s bij dit artikel: Roelof van der Wal)
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Introductiecursus “Kapap - Krava Maga”, zelfbescherming
in Stedum!
Sinds 2017 volg ik, Cor Slager, de deeltijdopleiding Psychomotorische therapie en
bewegingsagogie aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Ik rijd elke
woensdag samen met goede studievriend Wicher Akkerman naar de opleiding.
Onderweg hebben we met regelmaat gesprekken over zijn passies; Kapap, Krav
Maga en Grip (voorheen Commando Krav Maga), waar Wicher deskundig en
bedreven in is als instructeur. Na het zelf volgen van een Seminar leek het mij
interessant om Wicher in Stedum uit te nodigen om in Stedum een aantal
seminars te geven.
Er worden diverse afweer- en verdedigingstechnieken aangeleerd. Leerzame
technieken, die je als het goed is niet hoeft te gebruiken. Tenzij het nodig is uit
zelfbescherming. Verder wordt er gewerkt aan de conditie!
Wicher is het afgelopen voorjaar voor de
6e maal in Israël geweest ter
deskundigheidsbevordering en bevorderd
tot instructeur Level C (Hoogste
instructeur level). Hij is hiermee de 3e
instructeur in Nederland die dit level wist
te behalen. Wicher geeft drie
introductielessen in Stedum.
Locatie: Gymzaal Stedum
Tijd: zaal open om 19:15 uur.
Start om 19:30 tot uiterlijk 20:45 uur.
Data: vrijdag 20, 27 september en 4
oktober.
Kleding: trainingsbroek, shirt en
zaal/binnen schoenen.
Kosten: geen
Leeftijd: 16 jaar en ouder.
Opgave bij Trix Leegte vóór 18
september: trix.leegte@hetnet.nl
(Maximaal 16 deelnemers)
Cor Slager/Trix Leegte
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Een hengelaar uit Stedum
Lange tijd werd aangenomen, op basis van de cijfers, dat de hengelsport één van
de meest beoefende sporten was van ons land. Of dat nu nog steeds zo is weet ik
niet, maar de hengelsport is populair.
Je hebt verschillende soorten hengelaars die je in kunt delen in categorieën. Zo
heb je hengelaars op roofvis, je hebt wedstrijdvissers, vissers op karper en er zijn
er die aan vliegvissen doen, enzovoort enzovoort. En je hebt de hengelaar die vist
voor zijn plezier in zijn vrije tijd. Over zo'n hengelaar wil ik het eens hebben.
De hengelaar uit ons dorp die mij zijn visfoto's laat zien is zo'n visser. Hij vist voor
zijn plezier. Als hij gaat vissen dan gaat het hem om het totaalplaatje, het water,
de rust, de natuur en als het even kan om een groot, flink exemplaar! Eigenlijk is
het hem wel een beetje te doen om die extra grote vissen.
Onze hengelaar met zijn mooie vangsten, zegt dat hij niet in de belangstelling wil
staan. Hij hoeft niet met zijn naam in 'De Stedumer'. Toevallig ken ik zijn familie
goed en zo herinner ik mij een familielid aan zijn oma's kant die indertijd een
uitzonderlijk grote snoek heeft gevangen. Het kan dus wel een beetje in de familie
zitten die aanleg om grote exemplaren te vangen. Zelf denk ik dat onze hengelaar
uit Stedum voor nog meer verrassingen gaat zorgen. Dan leest u het wel weer in
'De Stedumer'.
De twee mooiste vangsten van deze hengelaar heeft hij op de foto gezet. Het zijn
een aal (ook paling genoemd) van 80 centimeter! En een flinke zeelt van bijna
vijftig centimeter! Hij ving dit tweetal in de Stedumer haven.

grote aal

grote zeelt

"Ik vis zo'n twee meter uit de kant," vertelt hij mij, "ik heb altijd zo'n drie tot zes
maden aan de haak van mijn vaste stok." De hengelaar vertelt ook dat hij staat te
vissen en niet gaat zitten. Dat zitten bij het vissen dat ligt hem niet zo.
"Ik vis op zo'n manier dat mijn dobber scheef in het water staat. Dat bevalt mij
steeds het beste!" Dan vertelt hij hoe hij de zeelt naar de kant haalde en hoe deze
vis ineens zomaar uit het water een eind omhoog sprong.
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Ja, dat is werkelijk een mooi gezicht. Zo'n zeelt is een heel sterke vis. Het is
dikwijls een hele klus om een zeelt op het droge te krijgen en helemaal als ze
beginnen te springen. Natuurlijk heeft hij deze beide mooie vissen weer
teruggezet in het water! Tussen haakjes, een aal die mag je beslist niet
meenemen naar huis. Maar dat weten wij allemaal al lang!
Tot zover over deze visser. Vast en zeker dat wij nog meer van hem horen.
In een volgende Stedumer een stukje plaatselijke geschiedenis over de zeelt en
wat informatie over de aal..
Eldert Ameling
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De Steemer Agenda
(Verschillende van de genoemde activiteiten zijn terug te vinden in deze Stedumer)

24 augustus

Verjaardag St. Vrienden van de Bartholomeüskerk
zie pagina 2

12 september

Dorpsmaaltijd in de Heemen
zie pagina 5
Open oefenavond Schuttersvereniging
zie pagina 2

14 september

Open Monumentendag
Bartholomeüskerk open van 10.00 tot 17.00 uur.

20, 27 sept. en 4 okt. Introductiecursus “Kapap - Krava Maga”
zie pagina 11
30 september

Passage, spreker ds. K. Pieterman van Niekerk.
onderwerp: “de kracht van verhalen”
aanvang 19.45 uur in het Hervormd Centrum

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt
normaal gesproken elke vierde vrijdag van de maand. Kopij moet anderhalve week er voor
binnen zijn. Hij komt niet uit in juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen
opmaak.
De Stedumer verschijnt de volgende keer op vrijdag 27 september.
Kopij per email inleveren bij de redactie uiterlijk woensdag 18
september.
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten.
Redactie: Corry Verduijn, destedumer@gmail.com
Advertenties: Karola Jansen, adv.destedumer@gmail.com
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