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Beckeringhstraatbewoners de dupe van plannen DE KERK

Maar helaas, er is totaal geen sprake van een bed
en breakfast in de kerk. Vraag dat maar eens aan
de achterburen, van wie de tuinen slechts gescheiden zijn van het kerkterrein door een anderhalf meter brede sloot en veel bomen en struiken. Tot verbijstering van de families Zwartenkot/Terpstra, Benthem/Wolddijk, Boer en Zwerver wil het bestuur van
de Stichting Oude Groninger Kerken op minder dan
5 meter van hun tuinen 3 appartementen bouwen
voorzien van een plat dak met op dat dak zonnepanelen voor het broodnodige duurzaamheidssausje.
Met name Jannie Boer, die haar tuin tot haar grote
vreugde niet van een achterschutting hoefde te
voorzien en haar tuin heeft doorlopen tot de sloot, zit
straks niet meer te genieten van al het huidige
groen, maar mag 5 meter verderop tegen 3 meter
hoge appartementen aankijken. Ook bij de anderen
is de verontwaardiging erg groot. Wordt er nu nog
tegen groen aangekeken vanuit de eigen tuin, dat is
straks definitief voorbij. Kijkend vanuit de tuin richting de monumentale kerk zijn het nu slechts bomen
en struiken, maar is het straks een groot gat en loop
je je tuin even uit, dan bots je bijna op de appartementen, ware het niet dat er een sloot tussen zit.
Alsof dat geen enorme devaluatie van het woongenot is en je kunt er vergif op innemen, dat verkoop
van je huis er niet gemakkelijker op wordt.

Bed en beakfast IN de kerk van Onderdendam kopte het Dagblad van het Noorden in
de eerste week van september. De eerste reactie is dan een enthousiaste. Naast de bed
en breakfast in de molen van Onderdendam,
in het oude postkantoor aan de Bedumerweg
(de Zwaluw) en op die prachtige locatie aan
de Warffumerweg (het Hoogholtje) straks een
bed en breakfast IN DE KERK van het dorp.
Hoe uniek is dat. Een toeristische attractie
van jewelste. Wie wil er nu niet een weekendje logeren in een gedeelte van het Rijksmonument, dat DE KERK is, gebouwd in de stijl
van de Amsterdamse School stroming.

Ooit in 2017 organiseerde De Kerk een eerste
avond om met de directe bewoners te praten over
hun plannen t.a.v. de bed en breakfast mogelijkheden. Daar waar de bewoners een soort van brainstormavond hadden verwacht, werden ze toen al
overvallen door erg concrete plannen. Het ging toen
nog om 4 appartementen, 3 op de begane grond en
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1 op de verdieping van de kerk, welk appartement
met een soort van luchtbrug met de andere appartementen verbonden zou worden. Een wanstaltig idee,
dat het stichtingsbestuur nu in haar laatste plannen
heeft gewijzigd in het voornemen nog maar 3 appartementen te bouwen direct tegen de achtergelegen
sloot, die het terrein scheidt van de achterburen.

juridische kennis deze families zou willen bijstaan
om dit onzalige plan te voorkomen.
Eddy Buisman.

Volgens het Dagblad van het Noorden is het gemeentebestuur enthousiast over de plannen, want
terwijl het geldende bestemmingsplan in strijd is met
dit initiatief, heeft het bestuur haar gemeenteraad
voorgesteld een verklaring van geen bedenkingen af
te geven.
Deze verklaring werd inderdaad op donderdag 20
september afgegeven en daarmee hebben de gedupeerden na publicatie van deze omgevingsvergunning nog 6 weken de tijd hun zienswijze hierop te
geven. En dat gaan deze bewoners dan ook zeker
doen, gesteund door talloze mensen uit het dorp,
die t.a.v.de bouw van deze 3 appartementen ook
grote twijfels en bezwaren hebben. Want hoe blij het
dorp ook is met DE KERK met haar expositiemogelijkheden, haar prachtige ruimte om in te trouwen en
te rouwen, de unieke plek voor concerten etc, dit
plan van de appartementen doet het enthousiasme
sterk afnemen. Eén of twee bed en breakfastkamers
IN De Kerk in de stijl van de Amsterdamse School
zou een geweldige aanvulling zijn op de reeds bestaande mogelijkheden, maar het huidige voorstel
lijkt uitsluitend gericht op het genereren van geld.
Want het gaat in dit geval ook niet alleen om beden breakfast kamers, maar om complete appartementen, waar notabene ook in gekookt kan gaan
worden. Waar niet twee, maar mogelijk vier mensen
tegelijk in kunnen vertoeven. In een wat slappe toeristische tijd is dan de verleiding wel erg groot om de
appartementen te verhuren aan werknemers van
omliggende bedrijven, die tijdelijk enige weken
woonruimte zoeken. En om deze angst van de bewoners dan terug te brengen tot angst voor buitenlanders is wel heel kinderachtig van het stichtingsbestuur om die angst luidkeels in het Dagblad te benoemen en stoer erbij te vermelden dat deze bezwaren door hen ongegrond worden verklaard.

Reactie SOGK
Gezien bovengenoemd artikel willen we graag de
gang van zaken sinds 2017 beschrijven.
Op 14-7-2017 heeft de SOGK een eerste informatiebijeenkomst belegd waarbij de direct omwonenden
van de Beckeringstraat en de Bedumerweg waren
uitgenodigd, voor de goede orde, alleen de bewoners Bedumerweg waren toen aanwezig. In de uitnodiging die deur aan deur is verspreid, werden de
plannen voor DE KERK al kort uiteengezet. Tijdens
deze bijeenkomst werden de plannen in aanwezigheid van de architect uitgebreid besproken. Behalve
vertegenwoordigers van de SOGK, Plaatselijke beheerscommissie van DE KERK was ook de gemeente Bedum vertegenwoordigd.
NB: Al eerder waren deze planen besproken bij en
overlegd met Adviesgroep ZOO (coördinatiegroep
van Dorpsbelangen Onderdendam) – PCO
(Onderdendam) en NCG/ Onderdendam. Deze zijn
unaniem enthousiast over de plannen en ondersteunden bijvoorbeeld het voornemen van de SOGK
om een plankostensubsidie aan te vragen.
Op 18 januari 2018 was wederom een bijeenkomst
in ODD. Daar werden een aantal bezwaren kenbaar
gemaakt. Aanwezigen waren de bewoners van de
Beckeringstraat, Bedumerweg, vertegenwoordiger
gemeente Bedum en vertegenwoordigers van de
SOGK.
Deze bezwaren werden in een nieuw, aangepast
plan in een volgende bijeenkomst (20 juni 2018) gepresenteerd. In het kort komt het erop neer dat de
vierde B&B in de kerk, de luchtbrug (en traptorentje)
- de verbinding van de B&B’s met de vierde B&B in
de kerk niet worden gerealiseerd.
Ook werden die avond wat twijfels geuit over de afmetingen van de B&B’s achter de kerk en de afstand
tot de kerk, waarop besloten werd nog een extra bijeenkomst te plannen om dan de werkelijke maten
met eigen ogen te bekijken. Ook deze bijeenkomst

Jaren geleden dreigde achter de huizen in de Beckeringhstraat aan de kant van de families Mulder en
Beckeringh gebouwd te worden. Het ging hier notabene om bouwkavels. De wereld was te klein. De
bewoners waren wel zo goed ingevoerd in de materie en zo assertief, dat het gemeentebestuur uiteindelijk de plannen inslikte. En ook de huidige uitbreidingsplannen van de Campinafabriek , die omarmd
worden door het gemeentebestuur zorgen voor
massaal verzet. Die verzetsmogelijkheden lijken de
vier gezinnen, aangevuld met een zeer solidaire familie Venhuizen, iets minder te bezitten. Het zou erg
fijn zijn, dat er iemand in ons dorp met de nodige
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heeft plaatsgevonden en wel op 16 juli jl.
Wat ons voor ogen staat qua B&B’s: dit zijn drie
B&B’s voor twee personen, waarbij we ons met de
prijzen richten op het hogere segment. In deze B&B’s
is een beperkte kookmogelijkheid. De naam:
‘compleet ‘appartement’ is wat ons betreft totaal niet
aan de orde. We denken dat deze B&B’s vooral aantrekkingskracht uitoefenen op cultureel geïnteresseerde mensen die specifiek geïnteresseerd zijn in de
Amsterdamse School in Groningen. Om de koppeling
met de Amsterdamse School en DE KERK te maken,
ontbijten de gasten in DE KERK. De bedoeling is nadrukkelijk aanwezig deze B&B’s zo in de markt te zetten.

Doe mee met de Nijjoarsveziede!

Even voor de duidelijkheid: de plannen voor de drie
B&B’s vormen slechts een onderdeel van het grotere
plan met DE KERK van Onderdendam, Zoals wellicht
bekend wordt DE Kerk op termijn het Centrum voor
de Amsterdamse School in Groningen, dit uit zich o.a.
in een tentoonstellingsruimte, er komt een gehoorzaal
met foyer en de toren wordt geschikt gemaakt voor
een tentoonstellingsruimte met Amsterdamse Schoolklokken. De kerkzaal blijft beschikbaar voor uitvoeringen, concerten (dorpse) rouw- en trouwdiensten. Deze plannen (inclusief de B&B’s) werden i.o.v. de

Jaaa, daar gaan we weer: de voorbereidingen voor het cabaret over 2018 gaan binnenkort van start.

Toevoeging vanuit ZOO! GOO!
De plannen voor de exploitatie van De Kerk zijn besproken met de SOGK, echter de plannen voor de
B&B niet inhoudelijk, omdat er nog geen ontwerp
was.
Wel is gesproken over de communicatie met omwonenden en het dorp, waarin SOGK naar ons idee zich
niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden.

Dus heb je altijd al mee willen doen? Vind je
het leuk om te schrijven en/of te zingen en/of
te spelen? Of speel je misschien een instrument?
Het kan allemaal, iedereen is welkom, grijp je
kans en meld je aan!
We trappen altijd af met een brainstormsessie
van (leuke) onderwerpen en gebeurtenissen
van het afgelopen jaar. Daarna verdelen we
de onderwerpen over verschillende groepjes,
die er tekstueel en muzikaal mee aan de gang
gaan. Zo wordt uiteindelijk de voorstelling samengesteld tot één geheel.

Vooraankondiging
Om alvast in uw agenda te noteren

zaterdag 22 december
is er opnieuw een kerst/wintermarkt in het
dorpshuis.
Aanmelden kan via :
kerstmarktonderdendam@gmail.com

De eerste bijeenkomst is op donderdag 1 november om 20.00 uur in het Dorpshuis.
Die avond spreken we dan de volgende bijeenkomsten af. Als je 1 november niet kan
maar wel mee wilt doen, laat het dan weten
via een mail aan zwierstra@hotmail.com

Groet,
Afiena &
Jacqueline
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ok-

Oktober 2018
04 oktober;
Uitje naar visserijmuseum Zoutkamp
In de monumentale Rijksbetonningsloods, centraal gelegen aan de oude binnenhaven, is sinds
1994 het Visserijmuseum van Zoutkamp gevestigd. Wij krijgen hier de kans om de geschiedenis
en ontwikkeling van de visserij te bekijken. Terug
naar de tijd van Zoutkamp en de vissers van
toen.

tober;
Jack Kamminga over zijn werk binnen de justitie

Ruik de geuren van vis, teer, hout en diesel. Wij
zullen worden rondgeleid door een oudvisserman.
Kosten zijn €5,- per persoon.
Vertrek 09:30 bij het dorpshuis. Graag opgeven
bij Corry Mulder.

Sinds 2007 is Jack (inwoner van Onderdendam) werkzaam binnen de justitie.
In de periode dat hij daar werkzaam is, heeft
hij verschillende functies bekleed, wat er uiteindelijk heeft toe geleid dat hij een functie
heeft als sportinstructeur en weerbaarheidstrainer. Deze ochtend gaan we luisteren naar
dorpsgenoot Jack.

11 oktober;
Koffie-ochtend

25 oktober;
Herfstvakantie

Deze ochtend gezellig even tijd voor elkaar en
bijkletsen, onder het genot van een kopje koffie.

Geen Verzoamelstee

Voor elke ochtend geldt;
Zaal open 09:30 uur en aanvang 10:00 uur
Mits anders aangegeven.
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Leeskring leest roman van Auke Hulst
Wij kozen voor het lezen van een boek van de schrijver Auke Hulst. Op 19 november organiseren het Cultureel Platform Onderdendam en de Leeskring Onderdendam een literair-muzikale avond met Auke
Hulst en gitarist en dorpsgenoot Christof Bauwens.
Christof en Auke Hulst spelen samen in de band ‘De
meisjes’. Auke Hulst groeide op in het buitengebied
van Slochteren en ontwikkelde zich tot een bekende
en gewaardeerde schrijver. Dit najaar is hij gastschrijver en – docent aan de Groningse Universiteit. Auke
Hulst woont nu in Amsterdam.
De keuze viel op de roman ‘En ik herinner me Titus
Broederland’ , verschenen in 2016. In de roman vertelt de ik-figuur aan ons lezers zijn verhaal over het
opgroeien en de gezamenlijke vlucht-en trektocht met
zijn tweeling broer Titus. Auke Hulst , rijk aan fantasie
en met een beeldende, filmische wijze van schrijven,
plaatst zijn verhaal in het begin van de vorige eeuw in
een leeg en deels woest landschap met Groningse en
Drentse trekken. Het grootste deel van de roman bestaat uit de beschrijving van de tocht van de tweelingbroers door dit landschap van drassige velden, dan
weer bossen en hier en daar een dorp. Ze willen weg
van het ouderlijk huis en zijn op zoek naar “de zee” ,
die ze alleen uit verhalen kennen. Het vinden van de
zee kun je ook lezen als het vinden van de vrijheid en
onafhankelijkheid, vrij van de heersende moraal en
gezag. De heersende moraal is die van een zeer
streng radicaal christelijk geloof die geen genade kent
voor andersdenkenden of afvalligen. Bij de geboorte
van de tweeling overlijdt de moeder. Volgens het
heersende geloof betekent dit dat de moeder met de
duivel geslapen heeft. De tweeling broers zijn
‘duivelskinderen’. Van de vader wordt verwacht dat hij
de kinderen doodt. De vader weigert dit .

hoofdthema van de roman is volgens ons de complexe relatie tussen de tweelingbroers. In dit geval
extra complex , omdat de vader Titus als jong kind
‘verkocht’ aan een gezin elders. Hij had geen middelen om twee jongens te voeden. Het bleek echter
een liefdeloos gezin, waarvan de vrouw gewelddadig en gemeen was tegen Titus. Titus weet te vluchten, maar zijn vertrouwen in zijn vader is weg en zijn
band met zijn broer beschadigd. Want de broer was
uitverkoren boven hem om te blijven. Auke Hulst
beschrijft de tweelingenproblematiek knap en overtuigend. Het niet zonder elkaar kunnen, maar tegelijkertijd de wens tot zelfstandigheid, het elkaar aantrekken en dan weer afstoten, het zorgzaam zijn en
dan weer gemeen zijn.

Naast zijn vileine kritiek op het radicale, dogmatische
geloof introduceert Auke Hulst het thema van het verwoesten van landschap en aarde door ongeremde
winning van energierijke grondstof. In het landschap
komen overal hoge pijpen de grond uit, waaruit rook
met een vuurrode gloed komt. Het zijn de pijpen van
ondergrondse mijnen, waar “bloedaarde” gewonnen
wordt. Het is de brandstof voor alles. Op een gegeven moment ontstaat er een zinkgat in het land , dat
snel groeit in omvang en alles , wegen, bomen, boerderijen en huizen, in de diepte laat verdwijnen. Het
zinkgat nadert ook het huis van de tweeling. Kort
daarvoor is de vader plotseling overleden. De tweeling vlucht en begint aan de trektocht. Het groeiende
zinkgat als gevolg van de winning van bloedaarde is
natuurlijk te lezen als Auke Hulst zijn commentaar op
de aardgaswinning in Groningen, maar misschien ook
als zijn spiegel voor ons hoe wij als mensheid met de
gehele aarde omgaan.

Over de beschrijving van de relatie van de tweeling
waren we unaniem positief . Ook was iedereen van
mening dat Auke Hulst goed kan schrijven. Maar de
meningen over de roman als geheel waren sterk
verdeeld. Een deel van ons had het boek met plezier gelezen, maar anderen vonden het verhaal te
overdreven fantastisch.
Op hun tocht heeft de tweeling een gitaar bij zich. Zij
spelen er om beurten op om hun stemming muzikaal
te uiten. Soms verdienen ze er wat geld mee met
het spelen op een dorpsplein of in een herberg . De
gitaar en het zingen zullen naast het verhaal nadrukkelijk aan bod komen opmaa ndagavond 19 novem5

CPO organiseert alweer
7e Singer-Songwritersavond
vrijdag 12 oktober, aanvang 20.00 u
dorpshuis, entree GRATIS
Het is alweer de 7e singer-songwritersavond,
die het Cultureel Podium Onderdendam organiseert.
CYNN is een gevoelige singer-songwriter met
energie. Na vele jaren het podium te hebben
gedeeld met anderen, is het nu tijd om op eigen
benen te staan. Omringd door haar spaceachtige sound brengt CYNN emotionele lounge
nummers met een vleugje bevrijding. Inspiratie
haalt ze bij o.a. Alex Vardas, Lo Moon en Fleetwood Mac
(Website van haar: https://cynn.nl)

CYNN

George Welling is net zo leuk als zijn laatste
gimmick. Of toch niet?
Op zijn laatste cd "Om toch"voeren melancolie,
sentiment en weemoed de boventoon. Een
man, die je meeneemt, betovert en soms omver
blaast met luisterliedjes.
(Website van hem:
https://www.georgewelling.nl)
De avond in het dorpshuis begint om 20.00 u
en de entree is gratis!

Georg Welling
(hier met dorpsgenoot Christof Bauwens tijdens
de CD-presentatie)
Foto: Frans van Woerkom
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Zaterdag 3 november
Natuurwerkdag

VVO Activiteiten
Zaterdag 3 november is er opnieuw een natuurwerkdag, ook dit jaar zal het schoonmaken van de graven van de begraafplaats Menkeweer op het programma staan. De graven zullen met een zachte
borstel worden geboend, zodat de teksten weer
leesbaar zullen zijn. Graag vraag ik u om zelf
(waterdichte) handschoenen, emmers en borstels
mee te nemen.

We lopen alweer richting het einde van het jaar en
daarmee wordt het ook weer vroeger donker.
Een mooie tijd om allerlei binnen activiteiten op te
pakken samen met dorpsgenoten.
Bv sjoelen, klaverjassen, en de Leeskring.
Gezellig met iedereen van binnen en buiten het
dorp kletsen, lachen en plezier hebben met de gezamenlijke activiteiten in bv Dorpshuis Zijlvesterhoek
Het sjoelen gaat binnenkort alweer starten en de
data vindt uw elders in het Nijsjoagertje.

Verder zal het op schot van struiken worden gesnoeid zodat de begraafplaats weer zichtbaar is
vanuit de verschillende windstreken. Ook zal er die
ochtend in het Onderdendamsterbos gewerkt kunnen worden. De werkzaamheden die hier gaan gebeuren zullen we nog samen met de boswachter
bekijken. Waarschijnlijk zal dit bestaan uit snoeien
en het maken van takkenrillen.

Helaas had het klaverjassen vorig seizoen moeite
om de avonden te vullen. Door te weinig deelname
zijn er een aantal avonden niet door gegaan.
We doen dan ook een oproep aan uw.
Als u het leuk vindt om een avondje te klaverjassen, in een kleine competitie met leuke prijsjes,
meldt u zich dan aan op onderstaande mailadres of
telefoonnummer. Bij voldoende deelname gaan we
de kaartavonden starten.

We beginnen om 09.00 rond 12.30 is het tijd voor de
soep. Ook voor koffie en koek wordt gezorgd.
Lijkt het u leuk om mee te werken deze dag?
Geef u op via onderstaand mailadres of via
www.Natuurwerkdag.nl
Groet,

Ook de Leeskring is weer gestart met haar activiteiten. Als u meer info wilt ontvangen over de Leeskring van Onderdendam kunt u deze verkrijgen op
onderstaand mailadres.
Mailadres VVO:
volksvermakenonderdendam@gmail.com
Recentelijk is er een brief binnengekomen uit Spanje.
Jullie hebben waarschijnlijk al wel door dat deze
brief van Sinterklaas komt.
Hij heeft in de brief o.a. aangegeven dat hij en zijn
zwarte Pieten op zaterdag 24 november naar Onderdendam komt.
Waar en hoe laat in Onderdendam krijgen we nog
te horen.
Als je alvast iets leuks te vertellen hebt aan Sinterkaas over deze of gene, of al een voorlopig verlanglijstje hebt, dan kun je deze al doorsturen aan
Sinterklaas.
Kunnen Sinterklaas en zijn Pieten alvast beginnen
met lezen en inkopen doen.
Het Mailadres van Sinterklaas is:
Sinterklaas.onderdendam@gmail.com
We hopen u allen de komende tijd weer te mogen
begroeten bij de activiteiten in Onderdendam.
7

Oproep Bootcamp Onderdendam

camp Onderdendam.

Vanaf 5 september jl. heeft Onderdendam een
eigen bootcamp club! Elke woensdagavond en
zaterdagochtend kun je lekker buiten sporten
onder begeleiding van bootcampinstructeurs Joe
en Chris van SVDMCOACH. Uitgedaagd worden, gezellig in groepsverband trainen en ook
nog fit worden! We zoeken nog deelnemers. Ie-

PRAKTISCHE INFO:
- Elke woensdag 19:30 - 20:30 uur
- Elke zaterdag 09:00 - 10:00 uur
- Verzamelplaats: picknicktafel Onderdendamsterbos*
*In de wintermaanden verplaatsen we naar een
locatie waar licht aanwezig is.
**De 10 ritten hoeven niet persé achter elkaar
afgenomen te worden als dat niet uitkomt; de
kaart is 12 weken geldig. Verder mag je de

dereen is welkom!
De bootcamp wordt op een zeer laagdrempelige
manier aangeboden, waarbij kracht en cardio
worden afgewisseld. Of je nou beginner of gevorderde bent, de trainers geven persoonlijke
begeleiding en tips om je eigen grenzen te verleggen.

kaart met iemand anders delen. 1 Les = 1 rit/
credit.
Sportieve groetjes!
Sybren, Brenda, Marte, Chris, Afiena,
Christiaan, Nienke, Joe, Menna, Annemarie en
Miranda.

Wil je een proefles?
Dat kan! Schuif gerust eens vrijblijvend aan.
Heb je vragen?
Kom langs of neem contact op met voedings- en
bewegingscoach Sybren via
https://svdmcoach.nl/contact/
Direct aanmelden voor 10 lessen kan ook:
Stap 1. Schrijf je in via https://svdmcoach.nl/ >
Inschrijven
Stap 2: Koop een 10-rittenkaart via Webshop >
Groepstrainingen*
Stap 3: Meld je per les aan via Rooster > Boot-
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Giezen langs de Kardingemaar naar de weien van
Sieb- Klaas Iwema en Andre van der Schans. Maar ik
heb ze ook wel aangetroffen vlakbij de windsingel van
boerderij De Haver.

Vrouge Vogels ien Onderndaam (148)
Tekst: Kees Willemen
Foto’s: Sieb- Klaas Iwema; Kees Willemen

Kolonie of verzamelplek?
Een grote verrassing zijn voor mij de kleine zilverreigers [ Egretta garzetta L. ] . Meerdere malen heb ik ze
zien opduiken in de walkant van een sloot tussen de
akker waar wintertarwe stond en het perceel grasland
vlakbij de Kardingemaar. Kleine aantallen , drie, vier,
vijf soms . Tot Sieb- Klaas Iwema op een avond bij
zonsondergang ontdekte dat in een paar bomen op

Weer kan rare sprongen maken. Vandaag , zaterdag
22 september om zeven uur ’s morgens voor het
eerst een wollen das om moeten doen omdat de
temperatuur zwaar onder de tien graden Celsius was
gezakt. Officieel acht graden maar door de harde
wind van vier Beaufort voelde het aan als zes. Precies een dag eerder liep ik op dit tijdstip in mijn
herfstjasje te puffen omdat het nota bene bijna twintig graden was. Een verschil van twaalf graden.
Toch waren deze koude ochtenden echt een uitzondering. Want in de twintig dagen van maandag 3
september tot zaterdag 22 september was de gemiddelde ochtendtemperatuur best hoog: 13,7 graden.
We hebben dus een relatieve warme septembermaand achter de rug.
Een maand die ook nog in het verlengde van de laatste
maanden zeer droog was . Slechts op zes dagen regende het. En dan ook nog eens vrij kleine beetjes. Alleen vannacht viel er acht millimeter. Niet zo geweldig
voor de melkveehouders. Door de droogte heeft het
gras een veel slechtere kwaliteit. Met enige moeite komen ze dit seizoen toe aan vier maaibeurten. Ten oosten van ons dorp waar ik met mijn hond het vaakst wandel, werd er 13 september voor de vierde keer gemaaid.
Maar de akkerbouwers hebben geholpen door de zon
hun tarwe wel met lekker droog weer kunnen binnenhalen. En niet alleen de boeren waren uitzonderlijk actief ,
de dieren ook. Het vaakst zag ik in de vroege ochtend
een reebok en reegeit daar aan de oostkant in de buurt
van het wandelpad. Vooral voor dat het gras gemaaid
werd, trokken deze twee reeën langs de percelen grasland ten noorden van de boerderij van de familie van der

Zilverreigers in de bomen bij Sieb-Klaas Iwema
zijn erf maar liefst elf reigers neerstreken om daar de
nacht door te brengen. Ze ruzieden met elkaar , zo
vertelde hij me, om de beste positie in de takken. En
zodra het donker was, trad de rust in. Kennelijk trok
deze nieuwe plek nog meer reigers aan. Vrijdag 21
september, gisteren dus zag ik het duister wel twintig
reigers in het naburige land van Sieb- Klaas zijn boerderij jagen. Ik ben wel benieuwd of zich hier een echte
zilverreigerkolonie gaat vormen. Blijkbaar vinden de
reigers dat hier in de omgeving voldoende voedsel
aanwezig is. Hun dieet bestaat uit vissen, kikkers, insecten en slakjes. Het kan ook zijn dat ze bezig zijn
om zich te verzamelen om te gaan trekken. En dit een
prima verzamelplek vinden. Er is ook wel sprake van
zilverreigers die hier tot in de winter blijven.
‘ Gevaarlijk ‘
Zo vaak als de reigers te zien waren, zo spaarzaam
vertoonden zich hazen [ Lepus europaeus L. ]. Ik ga
toch heel vroeg met mijn hond op stap , zo tegen de
ochtendschemering aan. In de afgelopen maanden
zag ik dan heel vaak hazen gras eten op de weien
rondom het dorp . Maar de laatste maand lijken ze volledig verdwenen rond ons dorp. Slechts een keer zag
ik een haas rennen . Op het enorme perceel van Wil-

Reebok vlakbij de windsingel van de Haver
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lem Wijlhuizen dat tussen Onderwierum en het landgoed
Oude Bosch ligt. In de vorige aflevering was spraken

UITNODIGING

Enorme wesp: de hoornaar

Wat een massa hoornaars

Beste dorpsgenoten,

van zo’n ‘gevaarlijke’ reuzenwesp, een hoornaar
[ Vespra crabra L. ] . Hoornaars voeden zich vooral met
allerlei larven en rupsen. Sieb- Klaas vond een enorme
massa hoornaars op zijn erf. Vond dat maar eng voor
zijn koeien en handelde naar bevinden. Nog nooit zoveel hoornaars bij elkaar gezien.
Lange reis
Tenslotte , ik weet niet of boerenzwaluwen [ Hirundo
rustica L. ] iets hebben met wilde kamperfoelie [ Lonicera periclymemum L. ] maar Sieb – Klaas Iwema trof tegen een muur van zijn boerderij dit fraaie exemplaar
aan tussen die prachtige klimplant.
Mogelijk is de vogel op zoek naar insecten tussen de

Het is bijna zover! Op 10 oktober wordt de aansluiting van het zonnedak op de loodsen van de firma
Beukema officieel in gebruik genomen.
Alle participanten zijn daarbij welkom en ontvangen
nog een persoonlijke uitnodiging, maar ook andere
geïnteresseerden zijn van harte welkom om 17.00
uur aan de Winsumerweg bij de Firma Beukema.
Vanaf het moment van de aansluiting gaat het zonnedak stroom leveren aan het transportnet.
De participanten zien straks het voordeel op hun
elektriciteitsrekening.
Heeft u hier ook belangstelling voor?
Neem dan contact op met de werkgroep energietransitie
( secretaris Kees Willemen, Bedumerweg 48 9959
PH Onderdendam Tel.050-3049464 ; 06-18849215
E-mail: c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl ).
Namens de werkgroep,

V V O Sjoelen 2018 / 2019
We gaan weer beginnen met sjoelen
En wel op :
Vrijdag
26 okt
Vrijdag
23 nov
Vrijdag
14 dec
Vrijdag
18 jan
Vrijdag
15 febr
Vrijdag
15 mrt

twijgen. Rond deze tijd beginnen de zwaluwen zich
klaar te maken voor hun lange reis naar het zuiden. Ik
ben erg benieuwd hoe het met jullie berichten over vertrekkende zwaluwen in oktober gesteld is en uiteraard
naar al jullie belevenissen over de natuur in en rond ons
dorp. Mijn brievenbus en mailbox is weer vol verwachting:
Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderden-

De inleg is € 3.00 per keer
Iedereen is van Harte Welkom !
Namens de sjoelcommissie
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Belangrijke telefoonnummers
Huisartsenpost
Na 17.00 uur en voor 8.00 uur, in het weekend en
op feestdagen. Tel: 0900 - 9229
Tandarts
In het weekend is er om 11.00 uur en 17.00 uur een
spreekuur. Buiten deze spreekuren is de verantwoordelijk tandarts na telefonisch overleg te consulteren. Naam en telefoonnummer van de dienstdoende tandarts is te beluisteren op de telefoonbeantwoorder van uw eigen tandarts.

Kerkdiensten Ned. Hervormde Kerk
07-10-18

19.00 uur Israelzondag ds. P.A. Versloot

14-10-18

14.30 uur jeugdienst ds. C. Hoek

21-10-18

19.00 uur ds. C. Hoek

28-10-18

19.00 uur ds. N. Noorlander uit Onstwedde

Kerkdiensten Protestantse Kerk Bedum
Apotheek
De Vlijt 4 te Bedum tel. 050- 301 52 72
In het weekend en op feestdagen gesloten. Buiten
openingstijden en voor spoedgevallen contact opnemen met: Martini Apotheek (24 uur geopend)
Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen
Tel: (050) 524 57 00
Na 23.00 uur melden bij balie spoedingang

07-10-18

09.30 uur

Oec. dienst (MK) Cantorij
H.S. Huizenga

14-10-18

09.30 uur

Jeugddienst
Ds. B.J. Diemer

21-10-18

Uitvaartverzorger
G.J. Sikkema - Gebr. Gootjesstraat 39,
9953 PV Baflo Tel: 0595- 424222
Dierenartsen
Dierenartsenpraktijk Van Stad tot Wad, Bedum Voor
gezelschapsdieren: 050-3014260
Voor landbouwhuisdieren: 0596-518242
Dierenartsenpraktijk Noord West Groningen,
Winsum Tel: 0595-441800
Politie / Brandweer / Ambulance:
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09.30 uur

Mevr. C. Lanting

Agenda:

Kopij is van harte welkom!

Van 1 september tot 31 december
Expositie zaal 1 Dorpshuis Marlot Akkermans.
Toegang gratis.

Heeft u een nieuwsbericht, een oproepje, een
recept, schrijft u korte verhalen of gedichten,
heeft u een club opgericht en zoekt u deelnemers, wilt u zichzelf of iemand anders voorstellen of wilt u oproepen tot actie? Laat het ons
weten!

Tentoonstelling in DE KERK over Amsterdamse
School architect Karst Zevenberg vanaf 8 september, Bedumerweg 34 Onderdendam.
Toegang € 5,00

Stuur uw kopij in word per e-mail, uiterlijk zondag
21 oktober naar de redactie van het Nijsjoagertje:
nijsjoagertje@outlook.com

Woensdag 10 oktober om 17.00 uur De starthandeling van de Energiecoöperatie Energiek Onderdendam bij de firma Beukema.

Bijdragen van: Kees Willemen, Eddy Buisman, Afiena Benthem e.a.

Vrijdagavond 26 oktober Sjoelen VVO in het Dorpshuis

Foto’s: Eddy Buisman, Kees Willemen, Sieb-Klaas
Iwema, Afiena Benthem

Maandagavond 29 oktober leeskring in Dorpshuis.

Eindredactie en opmaak:
Annemiek Wassenaar
Bedumerweg 12, 9959 PG Onderdendam
nijsjoagertje@outlook.com

Laatste vrijdag van de maand: oud papier

En natuurlijkFF..iedere zaterdagmiddag
vanaf 17:00 uur een gezellig hapje en drankje in het dorpshuis!!

Donaties:
Richtbedrag € 10,00 per jaar. Graag op rekening:
NL78INGB0009014281 t.n.v. ‘t Nijsjoagertje

Auteursrecht foto’s
Heeft u beeldmateriaal bij uw kopij? Zorg dan dat u zeker weet dat u de foto of de afbeelding mag gebruiken. Er
rust altijd auteursrecht op foto's, ook als ze op internet staan. Een aantal advocatenkantoren heeft zich inmiddels
gespecialiseerd in het opsporen van onjuist gebruikte foto's. Hiertoe zijn speciale zoekmachines ontwikkeld. Omdat het Nijsjoagertje ook online staat, zijn illegaal gebruikte foto's gemakkelijk te vinden. Dus om boetes te voorkomen: gebruik alleen eigen foto's of beelden waarvoor u toestemming hebt gekregen van de maker.
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