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Maandelijks Nieuwsblad voor Onderdendam en Omstreken
De peuterspeelzaal in de winter
We zijn inmiddels alweer twee weken druk bezig, de kerstvakantie is voorbij. Het nieuwe jaar is knallend begonnen
en wij hebben er enorm veel zin in!
Kerstmarkt en donateurs
De kerstmarkt in het dorpshuis was een groot succes! We
hebben veel kaarsen verkocht die de peuters versierd hadden met bijenwas. Ook het zelf versieren van de kaarsen
met bijenwas vonden kinderen leuk om te doen. We hebben boomschijven verkocht, allerlei lekkers dat ouders gebakken hadden en prachtige wichtelmannetjes en kerstengeltjes. En we zijn onze nieuwe donateurs erg dankbaar!
Mocht u ook donateur willen worden, dan kan dat natuurlijk: vanaf €5,- per jaar kunt u “De peuterspeelzaal Onderdendam” steunen. U kunt een bedrag overmaken naar:
IBAN: NL 84 RBRB 0706 3061 55
t.n.v.: Stichting Onderdendam Speelt
o.v.v.: Donatie Peuterspeelzaal
We hebben het jaar 2017 afgesloten
met een gezellig drukke kerstlunch
met alle peuters en ouders. Samen
hebben we gesmuld van alle lekkere
hapjes die de ouders zelf gemaakt hadden.
Na een welverdiende vakantie zijn we met een nieuw
thema gestart: de winter. We werken over alles wat met
de winter te maken heeft. Dus wat dat betreft paste de
ijskoude vrijdag 9 januari precies in ons thema: bibberend van de kou waren de peuters aan het spelen en
probeerden de ouders zich te warmen aan een hete kop
thee of koffie, omdat de verwarming het niet deed. Gelukkig konden wij in het dorpshuis terecht want met ijspegels aan je neus speelt het toch niet zo fijn… Het werd
onverwacht een leuk schoolreisje. De peuters hebben
heerlijk gespeeld, aan het eind van de ochtend waren ze
uitgeteld.

De komende tijd gaan wij dus
knutselen, lezen, zingen en koken over “de winter”. We hebben
al prachtige boeken gelezen,
een liedje geleerd over een
sneeuwman en water in een
bakje in de vriezer gezet en toen
we een poosje later het bakje uit
de vriezer haalden zat er een
dun laagje ijs op. De volgende
keer gaan we kijken hoe het er dan uit ziet. In de winter
kunnen de vogels moeilijk eten vinden, dus we gaan nog
iets lekkers voor de vogels maken en we proberen vetbolletjes buiten op te hangen.
We gaan nog “verven” met ijsblokjes, nepsneeuw maken
van scheerschuim en nog veel meer. Kortom, we zullen
ons niet vervelen!
Kaarten te koop
Zoals jullie misschien hebben gezien, verkochten we op
de kerstmarkt ook kaarten en cadeau-enveloppen. Een
mevrouw uit Bedum heeft ze gemaakt en voor iedere
verkochte kaart of envelop wil zij graag een klein bedrag
om de gemaakte kosten eruit te halen en krijgt “de Peuterspeelzaal” van Onderdendam ook een klein gedeelte.
Dus is oma jarig of moet er een kaartje naar een zieke,
wij verkopen zelfgemaakte kaarten op De peuterspeelzaal!
Start tweede groep
We willen in maart heel graag een tweede peutergroep
laten starten, op maandag- en donderdagochtend. Hebben jullie jonge kinderen en zoeken jullie nog een leuke
peuterspeelzaal, kom dan eens langs of mail ons: onderdendamspeelt@gmail.com. Kennen jullie nog gezinnen
met jonge kinderen, noem onze naam!
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Gezocht!
Nieuwe leden Plaatselijke Commissie DE KERK
De plaatselijke commissie van DE
KERK is op zoek naar nieuwe leden.
DE KERK is eigendom van de Stichting oude Groninger Kerken en iedere
kerk van de SOGK heeft een Plaatselijke Commissie. De commissies geven praktisch handen en voeten aan de activiteiten die in
en om de desbetreffende kerk ontwikkeld worden, zoals
het houden van exposities, het organiseren van lezingen
en het geven van rondleidingen etc.

Agenda februari
01 februari: Film Plaatsing kap en wieken molen 2008
Het is dit jaar alweer 10 jaar geleden dat de kap uit Bedum
kwam aandrijven en werd
geplaatst op de molen. Ook
de wieken werden in dat
jaar geplaatst.

Zoals bekend wordt in DE KERK veel georganiseerd
rondom de architectuur van de Amsterdamse School.
Hier willen we ook in het komend jaar graag mee doorgaan maar dan hebben we nieuwe leden nodig die mee
kunnen denken en mee willen organiseren. Het ontbreekt op dit moment in ieder geval aan een penningmeester maar ook ‘gewone’ leden zijn meer dan welkom.

Ruurd visser heeft dit op film
vastgelegd en vandaag kunt
u de beelden zien.

08 februari: Lezing hersenstichting
Mevrouw Anneke Brouwer komt vandaag langs en zal u
van alles vertellen over de hersenstichting. Ook staat er
een collectebus, waar u een bijdrage in kan doen.
De Verzoamelstee in
Bedum en de huiskamer
van
Zuidwolde zijn hier ook
voor uitgenodigd.

Interesse of meer weten? Neem contact op Hans
Stoelinga: hans300652@gmail.com
Of kijk op: www.dekerkonderdendam.nl

15 februari: Reisimpressie Eddy Buisman
Afgelopen sept/okt heeft Eddy 2000 km rondgefietst in Nevada, Arizona en Utah in de VS. Vooral veel moeten klimmen en prachtige landschappen mogen bewonderen. Vandaag hoort u de prachtige
verhalen en ziet u vast heel
veel mooie beelden.

22 februari: Koffieochtend
Hoog tijd om eens tijd te hebben voor elkaar en gezellig
bij te kletsen
Aansluitend om 12:00 uur een maaltijd door Harry’s Foodservice. Graag opgeven bij Corry Mulder; 0503049532/
corryjan@xs4all.nl
Voor elke ochtend geldt; Zaal open 09:30 uur en aanvang
10:00 uur Tenzij anders aangegeven.
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terwijl de voorstelling halverwege was. Kortom de
technische perfectie is bijna bereikt. De muziek op
geluidsbanden, de filmpjes, de teksten groot in beeld,
de aanwezigen krijgen alles goed mee.

Vol dorpshuis laaiend
enthousiast bij Nijjoarsveziede
Tekst: Eddy Buisman
Foto’s: Johannes van der Helm

Hoe is het toch mogelijk dat er elk jaar opnieuw een club mensen in ons dorp in staat blijkt
te zijn een overvolle zaal laaiend enthousiast te
maken met een cabareteske manier van terugblikken op het afgelopen jaar? Die dit jaar onze burgemeester (bijna) een traantje liet wegpinken bij een
prachtig lied over haar functioneren. En waarbij de
verkeersproblematiek op een overtuigende manier
onder de aandacht werd gebracht. Een inmiddels
lange traditie werd vrijdag 12 januari op een schitterende manier voortgezet.

Maar welke technische mogelijkheden er in de toekomst ook bij zullen komen, de voorstelling zal uiteindelijk bedacht moeten worden door een stel enthousiaste mensen, die vanaf begin november bijeenkomen,
wat thema's proberen te bedenken, mensen terug
naar huis sturen met de opdracht na te denken over
liedjes en sketches om uiteindelijk na wikken en wegen te kiezen voor een bepaalde opzet.

Ouderen onder ons herinneren zich ongetwijfeld de
nieuwjaarsvisites nog uit de zestig- en zeventig jaren.
Thomasvaer en Pieternel (in ons geval meester Hazelhof en Ans Bos) blikten geheel in de tijdsgeest (vaak
in rijmvorm) terug op het jaar daarvoor. Halverwege de
tachtiger jaren raakte dit fenomeen een beetje uit de
tijd en ook toen begon een club enthousiastelingen
(vaak onder leiding van jawel Pieter Kuik) aan een
andere manier van terugblikken. Langzaam maar ze-

En dat proces, dorpsgenoten, is geweldig om mee te
maken. Tegen een ieder, die bij de laatste voorstelling
weer op het puntje van zijn/haar stoel zat, met de gedachte "volgend jaar lijkt me het wel wat om mee te
doen", zou ondergetekende willen zeggen: aarzel niet,
meld je aan , want met name het proces, het samen
maken van de voorstelling, het samen beleven achter
het toneel, het samen de volgende dag afbreken van
het podium en tijdens een afsluitend etentje nog eens
samen terugblikken, is echt geweldig. Het is echt een
gebeuren, dat je samen met dorpsgenoten, die je misschien voorheen nauwelijks kende, doet. En juist de
mond-tot-mondreclame van die beleving zorgt er ieder
jaar weer voor dat er nieuwe gezichten bij komen,
waar andere na jaren eens stoppen.

ker ontstond de huidige manier.
De audiovisuele en digitale mogelijkheden werden groter en groter en waar we met zijn allen in den beginne
nog weinig meekregen van de gezongen liedjes, kan
de zaal nu op twee schermen alles goed volgen en
vaak uit volle borst meezingen. Het nadeel daarvan is
wellicht dat de liedjes verdwijnen, hetgeen niet gebeurd is met de tientallen nummers, die jarenlang verschenen in de ter plekke uitgereikte programmaboekjes. De nadelen daarvan echter waren weer dat de
aanwezigen al het laatste lied aan het lezen waren,

Het huidige concept kan nog jaren mee. Voorzitter
Bert Helmholt sprak over trots in zijn openingswoord,
dat het ieder jaar toch weer lukt een voorstelling op de
planken te krijgen. En terecht. Ons dorp mag daarop
ook echt trots zijn. Vraag het deze keer aan onze burgemeester Erica van Lente, die op deze avond via
een prachtig lied, ook erg mooi ten gehore gebracht
door Jan Dijkema en Pieter Kuik, uitgenodigd werd
toch vooral te solliciteren naar het burgemeesterschap
van de nieuwe gemeente Hoogeland. Daaraan vooraf
overigens een geweldig stukje met Annemiek als bur3

Natuurlijk kwam onze winterzwemmer Evert Vos uitgebreid aan de orde. Te midden van alle nep-zwemmers
stond Evert te glimmen op het podium. Het respect
voor zijn dagelijkse tochtje in het water bleek groot. De
SVO, de nieuwe wijkagent, gevaarlijke beesten in het
dorp, de bewondering voor Hans Stoelinga zijn muziekstukjes, prachtig verwoord in een gedicht, voorgelezen op de Jan van Veen manier met candlelight muziek op de achtergrond, de verschijning van de kookaburra, alles kwam aan de orde. Natuurlijk moest de
schoorsteenhersteloperatie eraan geloven.

gemeester, die de visbokaal uit mocht reiken en daarvoor een vroegere speech van de wielerwedstrijd gebruikte. Schitterend (vond ook de echte Erica).

Anka als Sinterklaas had een erg moeilijke verjaardag
achter de rug met het gerommel van de schoorstenen.
Sinterklaas rekent erop dat volgend jaar allemaal hersteld is. Tja. Als laatste was Anton aan de beurt. De
vele verkeersborden waren de aanleiding. "Moar nait
bie mie in de toene", is zijn credo.
Een ander hoogtepunt was de geweldige manier waarop Yvonne Veldman als Max Verstappen een pleidooi
hield om het stratencircuit van Onderdendam te gaan
gebruiken voor een formule1 wedstrijd. Zandvoort en/
of Assen, leuk hoor, maar het filmpje van ons dorpscircuit becommentarieerd door Yvonne, maakte duidelijk
dat het hier veel beter kon. En wat zo mooi is aan ons
dorpscircuit: het verkeer kan gewoon doorgaan, er
wordt immers toch al geracet.

De rest zou veel te kort gedaan worden als het bleef
bij deze twee highlights. Het was een aaneenschakeling van hoogtepunten, te beginnen met een onherkenbare Bob Assenberg, die als Mick Jagger duidelijk
maakte, dat de culturele commissie eens aan een echte ster moet denken om publiek binnen te halen. Voor
het volgend jaar adviseert ondergetekende hem wel
drie keer per week de sportschool te bezoeken, opdat
het dansen én het zingen samen kan worden uitgevoerd!

Gelukkig had Bert Helmholt de aanwezigen vooraf al
gewaarschuwd. U kunt aangepakt worden. Geen
mens die zich irriteerde. Sterker nog, iedereen keek
terug op een prachtige avond met een uit volle borst
meegezongen slotlied.

Een nieuwe ster aan het Onderdendamse firmament
blijkt Hetty Zwartenkot te zijn. Voor het eerst op het
toneel zette ze onmiddellijk bijna in haar eentje een
flink onderdeel van de voorstelling neer. De zaal volgde haar enthousiast. Dat gold natuurlijk ook voor de
Groningers Pieter Kuik en Frits Keller, die in 't dialect
het leven van alledag doornamen. Hun versie van
"schilder” Gerard Henkelman na de pauze werd met
luid applaus bekroond. Dat Dethmer zijn kans schoon
zag om Onderdendam toch weer op de kaart te zetten,
kon niet uitblijven. Dit prominent GOO lid zette in een
droge speech en een prachtige lied ons dorp neer als
het meest gender-neutrale dorp. Prachtig.

Op de opkomst was menig lid van de culturele commissie stikjaloers. Bob, Sam, Marte, Albert, Frits, Pieter, Hetty, Jan, Yvonne, Anka, Annemiek, Dethmer en
Magdalena:
BEDANKT!!
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Muziek, wat is dat?

vrouwen, vrouwen, groot en klein
o wat is muziek toch fijn.

Een gedicht (door Bob Assenberg)

zie ik dan weer Aaf
verhoog ik meteen een octaaf
voor een keer met Atie
zoek ik meer de variatie
en bij mooie Saar
vind ik altijd de gevoelige snaar
en heeft Trix weer aan mannen de pest
neem ik haar mee naar een blaasorkest
vrouwen, vrouwen, groot en klein
o wat is muziek toch fijn.
Eigenlijk is Suze
mijn allerliefste muze
maar met Renate
schrijf ik een sonate
en met Noor
ga ik naar het koor
ik zing met Stella
het liefst a capella
en is Trix weer uit de gratie
schrijven we samen een muzieknotatie

alleen bij Anne-Fleur
is het humeur mineur
in D is het nog het meest
het crescendo wordt gevreesd
ook al schijnt de zon
bromt zij nog als een bariton
het leukste wat zij heeft gehoord
is het dominant septiemakkoord
o, wat is muziek toch fijn
maar bij Annefleur moet je er niet voor zijn

vrouwen, vrouwen, groot en klein
o, wat is muziek toch fijn

hoorde pas dat Anne-Fleur
nu heerlijk leeft in majeur
aria's zingend door de dag
ad libitum met een stralende lach
accelerando zingt zij een aubade
haar lief ziet het allemaal gade
en zegt Anne-Fleur een momentje niks
zoent zij forte, Trix

ik voel bij Shanti
vaak een dissonantie
lekker langzaam met Margo
in een prachtig largo
het is leuk met Elsemiek
te werken aan mijn akoestiek
en is Trix weer van haar vent
maak ik met haar een arrangement
vrouwen, vrouwen, groot en klein
o wat is muziek toch fijn.
ik dans graag met Desiree
op zijn frans, een bouree
in dezelfde taal met Madelon
ben ik weer beter in de chanson
loop in de pas met Annemare
als we oefenen bij de fanfare
en is Trix weer eens een man kwijt
werken we aan haar tonaliteit
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Oproep gemist.....?

Parels van het Noorden

Waarschijnlijk heb ik in één van de vorige Nijsjoagertjes een oproep gemist. De oproep om honden
toch zoveel mogelijk in het dorp te laten poepen en
de drollen vooral te laten liggen voor hen, die lekker in de buurt wonen. Dat oproepje heb ik dus gemist. Gelukkig zie ik aan de hoeveelheid drollen
dat velen zich met
overtuiging aan die
oproep houden. Het
ligt bezaaid met hondekeutels in onze bebouwde kom.

Op 1 en 2 juni 2018 is Kantens en omgeving het
decor van “Parels van het Noorden”.
Langs een route tussen ‘t Schienvat - De kerk Kantster Bos - Wandelpad - Ewsum - De molen Theaterwerkplaats en door het weiland presenteren inwoners van Het Hogeland middels dans, theater, woorden, muziek, beelden en kunst wat hen
inspireert, verbindt en bezighoudt in het Groninger
land.
Wat komt er bij jou boven borrelen als je aan “Het Hogeland” denkt? Wat zou je een ander willen laten zien
of horen? Grijp je kans!
Bij Parels van het Noorden staat namelijk het meedoen van inwoners van “Het Hogeland” centraal .
Laway Arts wil in de regio de amateurkunst een impuls
te geven en met een mix van theater, woorden, muziek, dans, foto’s….. jong en oud werken aan verbinding tussen inwoners. Samen laten zien wat ons bezig
houdt, waar we trots op zijn en van genieten.

Nou, dat valt toch wel
mee, Eddy, hoor ik al roepen. Nee, nee, nee dat valt
niet mee. En ik merk aan mezelf, dat ik als oprecht
hondenliefhebber me daar dood aan erger. Zeker op
de momenten dat ik weer eens met stront aan de
schoenzolen thuiskom. En dan ben ik nog wel hondenbezitter, die ietwat vergoelijkend zou kunnen zeggen:
kan gebeuren. Maar dat is gelul. Het hoeft namelijk
helemaal niet te gebeuren. Ruim buiten het dorp is
plek zat, waar we nooit een hondendrol terugvinden.

Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Ervaring is niet nodig, zin om wat te doen wel! Enthousiaste regisseurs gaan samen met inwoners aan de
slag om een creatieve invulling aan Parels van het
Noorden te geven.

En al die honden, die wegens eigen gebreken of omstandigheden van de baas toch zo nodig in het dorp
moeten poepen: vraag je baas een poepzakje mee te
nemen, laat-tie het oppakken en weggooien. Het dorp
en met name de niet-hondenliefhebbers zijn alle bazen
daarvoor heel dankbaar. Alstublieft DOEN!!!

De reeksen van 10 werkavonden beginnen op:
Woensdag 21 februari, 19.30-22.00, Kantens, werken
aan een presentatie bij de Theaterwerkplaats
Donderdag 22 februari, 19.30-22.00 ,Kantens, werken
aan een presentatie bij Ewsum

Eddy Buisman

Woensdag 28 februari, 19.00- 20.30, Kantens, jeugd 8
-18 jaar, werken aan een presentatie bij de molen
De resultaten worden in het weekend van 1 en 2 juni
gepresenteerd. Jij doet toch ook mee?
Deelname is gratis en leuk.
Voor opgave of meer informatie kan je conttact opnemen met Toke van Oorsouw, info@lawayarts.com .
Volg ons voor het laatste nieuws op Facebook Laway
Arts of kijk op www.lawayarts.com voor de Parels van
het Noorden-route.
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Vrouge vogels ien Onderndaam (141)

moesten heen worstelen omdat het zo grauw, donker en
nat was. En laten we even niet vergeten dat maandag 8
januari de gretige handen van de NAM en de Staat der
Nederlanden de grond onder ons dorp liet meebewegen
met een kracht van 3.4 op een de Schaal van Richter.
Hoeveel schade dat aan ons dorp en zijn buitengebied
als totaal heeft aangericht , zal nog moeten blijken.

Foto’s: Sieb-Klaas Iwema
Een koude maar vooral weer zeer natte januarimaand
hebben we tot nu toe beleefd. Weinig winters zou ik
zeggen.
Van de dertig dagen waren er een en twintig met neerslag
in enige vorm. Op vrijdag 19 januari, de dag van de grote
demonstratie tegen de gevolgen van de aardbevingen
eerst natte sneeuw, toen hagel, vervolgens regen. Er waren ook rare pieken. Een stevige winterstorm woedde tweemaal: woensdag 3 januari met winstoten tot windkracht 10.
En donderdag 18 januari ook een stevige storm die elders
in het land nogal wat schade aanrichtte, maar gelukkig
aankomend in Onderdendam sterk aan kracht had verloren. Maar aan de wind kun je zien waar de caesuur deze
maand lag. Een opmerking tussendoor: die storm was nog
wel zo krachtig dat bij de fotograaf van deze rubriek alle
nog aanwezige appels uit de boom geblazen werden. Appels die weer een dankbare prooi werden van een stel merels (Turdus merula).

Trekvogels
Toch, ondanks al die grauwgrijze natheid is er een vorm
van ‘protest ‘in de natuur zichtbaar. In mijn voortuin, ik
neem aan dat dit ook elders in Onderdendam zo is, bloeien al meer dan veertien dagen de sneeuwklokjes
(Galanthus nivalis). En afgelopen week stak de gele winterakoniet (Eranthis hyemalis L.) zijn kopje boven het
maaiveld uit. En ook de hazelaar (Coryllus avellana)
bloeit al van voor de Kerst. Ik kan niet zeggen dat ik nu
veel vogels ben tegen gekomen in deze sombere maand
maar ik heb toch nog opvallende dingen gezien. Dat er
iets verandert in de atmosfeer wordt vaak aangekondigd
door het verschijnen van grote groepen vogels. Maandag
1 Januari was het volle maan en de volgende dag zag ik
’s middags terwijl ik met mijn hond aan het wandelen was
op het pad richting het landgoed Oude Bosch, een koppel
van vijftig spreeuwen (Sturnus vulgaris) die in vliegende
vaart uit het noorden kwamen aanvliegen. Ik maakte meteen de associatie dat het binnenkort kouder zou worden.
Achter hen aan kwam een groep van twintig kramsvogels
(Turdus pilarisdie) ook al vloog alsof de duivel hen op de
hielen zat. En op diezelfde dag terwijl ik weer op het Betonpad liep, het verlengde van Boterdiep OZ, kwamen
ook weer uit het noorden trekvogels uit Scandinavië over.
Een enorme groep van zeker vijfhonderd kleine vogeltjes.
Zo snel ging het dat ik nog steeds niet weet wat voor
soort het betrof. Ze werden binnen tien minuten gevolgd
door een grote V van vijftig ganzen. Deze trokken niet uit
het noorden over maar uit het oosten. En deze strenge
formatie werd op haar beurt gevolgd door een grote
groep van zestig spreeuwen.

Merels snoepen van appels

Tot zondag 7 januari zat de wind namelijk in de zuidwesthoek maar op die dag draait hij naar het noordoosten en
blijft in het oosten tot afgelopen vrijdag 19 januari. Daarna
zit hij weer in het westen. De hoogte van de temperatuur
geeft toch wat tegenwicht voor het geval men de indruk zou
hebben dat we deze maand weinig wintersweer hadden.
Twintig van de dertig dagen was het ’s ochtends om zes
uur minder dan vier graden boven nul. En vier dagen vroor
het op dat tijdstip: 7 januari, 8 januari, 9 januari en vandaag
21 januari. Toch kwam winterse neerslag zoals sneeuw en
hagel maar heel beperkt voor. Ik vind het dus niet zo gek
wanneer de indruk achterblijft dat we ons door deze maand

Onder toezicht
Precies een week later ziet de man van de taxichauffeur
woonachtig aan de Stadsweg achter het landgoed Oude
Bosch een groep van zestig goudplevieren (Pluvialis apricaria). Ook weer doortrekkers vanuit Scandinavië. Het
waren allemaal tekenen dat de vorstgrens aan het opschuiven is. En inderdaad rond die tijd werd het hier kouder. Er waren ook standvogels die ik deze maand tegenkwam. Zoals de grote zilverreiger (Egretta alba) die aan
het foerageren was op donderdag 11 januari op het grasland van de familie van der Giezen langs de Kardinge7

maar. Steeds vaker zie je zilverreigers in ons buitengebied opduiken. Er zijn natuurlijk ook prettige ontmoetingen met vogels. Zo zie ik iedere namiddag weer dat de
kraaienfamilie (Corvus corone) die ik al een aantal jaren
volg, weer terug is in hun traditionele voedselgebied, de
twee percelen grasland links en rechts van het Betonpad
op Boterdiep OZ. Het zijn een volwassen zwarte kraai en
twee iets jongere vogels die inmiddels hun pubergedrag
voorbij zijn. Ze bedelen niet meer voortdurend om eten.

ontroerende vriendschap ontstaan tussen de boerderijpoes en een drie dagen geleden roodbont stierkalfje. Ik
hoop dat er de komende maand meer van dat soort gezellige foto’s binnenkomen. Je weet maar nooit hoe hard de
winter de maand februari nog zal toestaan. Graag naast al
het natuur- nieuws binnen en buiten ons dorp deponeren
op het bekende adres:
Kees Willemen Bedumerweg 48 99959PH Onderdendam Tel.050-3049464 Mobiel: 06-3049464 E-mail:
c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl
En wie verder mijn dagelijkse strapatsen iedere dag in het
buitengebied van Onderdendam wil lezen, raadpleeg ‘De
winkelhaak ‘: www.facebook.com/kees.willemen92

Energiecoöperatie Onderdendam gaat van
start!

Maar gaan zelf zij het wel onder toezicht van de oudervogel aan de slag in het weiland. Ze zoeken naar insecten
en ander klein grut dat onder de grasmat zit.

Tekst: Kees Willemen
Het is zover. De Energiecoöperatie Onderdendam
i.o. gaat van start. Er zijn voldoende aanmeldingen
binnen van dorpsgenoten.

Comfort- foto
Wel, af en toe zijn er onder de vogels signalen te zien dat
ze lentekriebels krijgen. Zo kon ik omdat het droog en
zonnig was, vanmiddag, 21 januari, een iets langere wandeling langs het Boterdiep richting Fraamklap maken. De
kuifeenden (Aythia fuligula) die daar zwemmen, zijn druk
aan het baltsen. Ik had dat eigenlijk nog nooit gehoord.
De mannetjes maken een donker toeter- geluid alsof ze
hun ’ neus ‘ snotvrij moeten maken. Dat merkwaardige
geluid wordt beantwoord met lieve, piepende geluidjes
van de vrouwtjes (zie tekening).

Er wordt gestart met het plaatsen van een zonnedak op
de hal van het grondverzetbedrijf Beukema aan de Onderdendamsterweg. Degenen die zich hebben aangemeld krijgen begin februari een uitnodiging voor een
startbijeenkomst in het dorpshuis om de vervolgstappen te maken en de coöperatie te formaliseren.
Voor die mensen die zich niet hebben aangemeld geen
nood. De Werkgroep Energietransitie is bezig met andere opwekmogelijkheden. Er is minstens nog een
tweede serieuze optie waar energie voor het dorp kan
worden opgewekt.

Stierkalfje en poes, lief hè?

Voor vragen: Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH
Onderdendam Tel.050-3049464 Mobiel : 06-18849215
E-mail: c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl of de werkgroepenondersteuner van Onderdendam GOO!!, Marian van
Voorn : mobiel: 06-18319635 E-mail: marian@hoppa.nl

Tenslotte om de nare indruk die deze grauwe maand
achterlaat wat te verzoeten, maar eens een mooie comfort-foto. In de kalverstal van Sieb- Klaas Iwema is een
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waar scheuren in schieten in een inmiddels herkenbaar patroon.

Een After-Fakkeltocht-verhaal
Door Yfke Eijgelaar

Wilt u het hele verhaal lezen? Ga dan naar: https://
www.vn.nl/leven-in-het-groningse-aardbevingsgebiedwoon-je-er-nog-vragen-mensen-me/

Al jaren bestaat in een deel van Groningen de indruk
dat het allemaal wel meevalt met ‘die aardbevings’ . En
met de mijnbouwschade. Zo dacht ook Agmar van Rijn,
die in 2004 in Stedum ging wonen. Totdat ze zelf met
scheuren, Centrum Veilig Wonen en angst te maken
kreeg. Ze verwoordt 14 jaar wonen in aardbevingsgebied, hemelsbreed 9 km bij u vandaan.

Een ander is mooi geïllustreerd met foto’s van Bethe
van Aalst.
Als u het Nijsjoagertje online opzoekt kunt u de link
volgen.

Een fragment:

TONEELWORKSHOP voor kinderen van
8 tot 12 jaar

Maar, heb je ook weleens zo’n droom gehad, waarin
iedereen om je heen onderdeel uitmaakte van een bepaalde realiteit, en jij je daarin wanhopig, misplaatst en
onbegrepen voelde? Ik kan je wel vertellen over mijn
visie op mensen, ik kan zoeken naar een constructieve
blik op de aardbevingsproblematiek, maar waar mensen maar één doel hebben – geld verdienen – zijn het
loze woorden, ongehoord. Ik ben op het verkeerde
feestje.

Lijkt het jou leuk om toneel te
spelen? Dan is dit je kans!
Geef je op voor de toneelworkshop voor kinderen van 8 tot
12 jaar van stichting
“Onderdendam Speelt”.
Na de voorjaarsvakantie
(maart 2018) gaat Marte Zwierstra een toneelworkshop geven. De lessen zullen plaatsvinden in het
dorpshuis op woensdagmiddag.
Er is plaats voor 6 tot 10 kinderen. Elke les duurt 1
uur en de workshop bestaat uit 5 lessen in totaal. De
workshop wordt niet afgesloten met een toneelvoorstelling.
Lijkt het je leuk, of wil je meer informatie? Stuur ons
dan even een mail: onderdendamspeelt@gmail.com.

Ladies Night 2 februari dorpshuis

8 januari 2018
3.4 op de schaal van Richter in Zeerijp. Tot mijn stomme verbazing schieten, voor het eerst, de tranen me in
de ogen als ik het hoor. Ik bel naar huis – de subtiele
scheur in het keukenplafond is terug. ‘Maar alleen voor
wie het wil zien, hoor’, troost Herman me dapper. De
dagen erna delen mensen eindeloos artikelen en filmpjes op social media, met uitroepen als: ‘Wie het nu
nog niet begrepen heeft, moet dit maar eens lezen/
bekijken!’ Meer dan ooit eerder is er opwinding, woede,
en een gevoel van verdriet en moedeloosheid. Het is
deze onverwacht zware beving zelf, maar vooral het
diepe gevoel ongehoord te zijn. Het zijn de huizen,
boerderijen, kerken, maar het is ook de rechtsstaat

Vrijdagavond 2 februari is er opnieuw weer een
'Ladies Night' vanaf 20.30 uur voor alle vrouwen van
Onderdendam en omstreken.
Gewoon gezellig...Kom samen met je buurvrouw,
moeder of vriendin.
Tot ziens op vrijdagavond 2 februari in het dorpshuis.

9

Muziek, wat is dat?

anderen.
Een mooi voorbeeld is de zin “Daar zingt zijn zoon” Als
het accent op een ander woord komt te liggen verandert
de betekenis van de zin:

Door Hans Stoelinga
In deze column wil ik steeds iets vertellen over muziek.
Deze keer over de bestandsdelen van muziek. En andere keer zal het gaan over smaak, soorten muziek, instrumenten, hoe luister je enz.
Met de vraag wat is muziek raken we een gevoelige snaar.
Wat de één muziek noemt, benoemt een ander het als lawaai. Ja, het is een kwestie van smaak, je vindt het mooi of
niet. Maar zegt dat iets over de muziek zelf? Dan toch
maar weer de vraag “muziek, wat is dat?”
Muziek is georganiseerd lawaai, geluid wat in een bepaalde structuur is gebracht, waardoor het niet een chaos van
klanken is. Die structuur is vastgelegd in de theorie van de
muziek.
Daarin onderscheiden we een aantal bestandsdelen:
Melodie, het variëren van de toonhoogte, verschillende
tonen achter elkaar.
Ritme, het achterelkaar zetten van verschillende toonlengtes, lange en korte tonen.
Akkoorden, tonen bij elkaar zetten die een “aangename”
klank voortbrengen.
Maat, het ordenen van melodie en ritme in teleenheden
van 2 (een mars), van 3 (een wals), van 4 (een foxtrot of
tango), van 6 (pastorale werken, landelijke sfeer).
Metrum, de benadrukte en onbenadrukte tonen, de eerste
van iedere maat klinkt harder dan de anderen in de zelfde
maat.
Maken we een mix van deze bestandsdelen, dan noemen
we dat muziek. Hoe en in welke mate de bestandsdelen
worden gecombineerd is bepaald door de muziekstijl.
Daarom klinkt barok of klassiek anders dan hardrock of
heavy metal. Maar daarover later.
Wat in alle stijlen het zelfde is zijn de maat en het metrum.
Dat vraagt om nadere uitleg.
Het beste werkt dat om te beginnen met de tekst. U heeft
vast wel eens een sinterklaasgedicht geschreven, of een
tekst op een bestaande melodie gemaakt en dan gemerkt
dat het niet lekker liep. Je struikelt over te veel tekst of de
accenten komen op verkeerde plekken terecht.
Het is natuurlijk belangrijk om het aantal lettergrepen in de
gaten te houden: Span-je, met twee lettergrepen kan niet
zomaar vervangen worden door Por-tu-gal met drie lettergrepen.

Valt het woordaccent op daar, dan is de bepaling van de
plaats het belangrijkste.
Valt het woordaccent op zingt, dan is de activiteit, zingen, bepalend.
Valt het woordaccent op zijn, dan wordt de relatie tot de
gene die zingt bedoeld.
Valt het woordaccent op zoon, dan is dat de persoon die
zingt.
Dit wordt vooral belangrijk als het om een lied gaat. Welk
woord komt op de eerste tel van de maat, want die wordt
benadrukt, klinkt wat harder.
Een componist of singer-songwriter heeft dus altijd te
maken met een keuze voor welke maat, en hoe plaatst
hij/zij daarin de woorden, rekening houdend met het aantal lettergrepen en de woordaccenten. En als het goed is
wordt muziek poëzie!
Een ander bijkomend fenomeen is het melodisch accent.
In de meeste gevallen is het melodisch accent de hoogste of de meest opvallende toon in een melodie, die wat
harder klinkt dan de andere tonen.
Het is logisch om het woordaccent (ritmisch accent) samen te laten vallen met het melodisch accent. Dan versterkt het melodisch accent het woordaccent.
Het onderstaande voorbeeld laat zien hoe dat werkt aan
de hand van het eerder genoemde voorbeeld

Het melodisch accent (n hier ook het woordaccent) valt
dus steeds op de hoogste noot (die het hoogst op de notenbalk staat) of aan het begin van de maat, de eerste tel
van de maat klinkt altijd wat harder.
Een wit bolletje met een stok duurt langer ( 2 tellen) dan
een zwart bolletje met een stok (1 tel) en een zwart bolletje met een stok en een vlaggetje duurt het kortst ( ½ tel).
De C vooraan betekent dat er 4 tellen in één maat staan.
Tot zover over maat en metrum.

Ook de woordaccenten zijn een zorgenkindje.
Om in het zelfde voorbeeld te blijven, bij Por-tu-gal ligt het
accent op de eerste lettergreep. Probeer het maar eens
anders: Por-tu-gal. Bij Ma-lei-si-ë ligt de klemtoon op de
tweede lettergreep. Om het nog lastiger te maken, zijn niet
alleen de lettergreep-accenten belangrijk maar ook de
woord-accenten in een hele zin. Door het accent te verplaatsen, kan de hele betekenis van de zin compleet ver10

Belangrijke telefoonnummers

Kerkdiensten Ned. Hervormde Kerk

Huisartsenpost
Na 17.00 uur en voor 8.00 uur, in het weekend en
op feestdagen. Tel: 0900 - 9229

04-02-18

09.30 uur viering H.A. ds. C. Hoek

04-02-18

19.00 uur nabetrachting H.A. ds. C. Hoek

11-02-18

19.00 uur eerste lijdenszondag

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.

dhr. M. van Heijningen uit Dorkwerd
18-02-18

19.00 uur tweede lijdenszondag
ds. E. van den Noort uit Emst

25-02-18

19.00 uur derde lijdenszondag
ds. C. Hoek

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
Uitvaartverzorger
G.J. Sikkema - Gebr. Gootjesstraat 39,
9953 PV Baflo Tel: 0595- 424222

04-02-18

09.30 uur Kindvriendelijk H.A.
B.J. Diemer

04-02-18

15.30 uur HA Alegunda Ilberi

11-02-18

09.30 uur Jeugddienst 12+
H.S. Huizenga

11-02-18

19.00 uur Woord in Beeld

18-02-18

09.30 uur Cantorij 1e zondag
40 dagentijd B.J. Diemer

25-02-18

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:
Alarmnummer 112
Politie, niet dringende meldingen 0900-88 44
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09.30 uur 2e zondag 40 dagentijd

Agenda:

Kopij is van harte welkom!
Heeft u een nieuwsbericht, een oproepje, een
recept voor onze kookrubriek, 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!

2 februari: Ladies Night in het dorpshuis
20.30 uur
9 februari: sjoelen 20.00 uur dorpshuis
19 februari: Leesclub dorpshuis 20.00 uur
23 februari 2018: klaverjassen 20:00 uur
dorpshuis

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

Oud Papier wordt opgehaald op de laatste
vrijdag van de maand

Bijdragen van:
Hans Stoelinga, Kees Willemen, Hetty Slagter, Eddy
Buisman, Yfke Eigelaar
Foto’s: Johannes van der Helm, Annemiek Wassenaar, Sieb-Klaas Iwema

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

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

Kijk ook eens op: www.onderdendam.com. Hier vindt u meer informatie en foto’s over het dorp en kunt u het
Nijsjoagertje in kleur bewonderen.
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