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Maandelijks Nieuwsblad voor Onderdendam en Omstreken
De leeftijd van het Boterdiep
Het is niet ongewoon dat historisch erfgoed moet
wijken voor economische belangen maar de plannen
die men nu heeft met een stuk historisch water
erfgoed, het Boterdiep, gaan wel heel ver.
Veel te ver want het simpel omleggen van ‘een oude
sloot’ doet afbreuk aan de geschiedenis en de waarde van het Boterdiep. Precies weten we het niet maar
ook zonder een goede bestaande studie kunnen er
toch wel wat conclusies getrokken worden.
Trekvaart naar Hunsingo
Wanneer het Boterdiep wordt genoemd denken we
aan het kanaal tussen de stad Groningen en Uithuizen. Binnen de gemeentegrenzen van Groningen is
het gedempt, maar voor de rest bestaat het nog. Het
kanaal is eeuwenlang de belangrijkste verkeersader
geweest tussen het oostelijk deel van Hunsingo en
de stad en bestaat uit een groot aantal kortere waterwegen die alle hun eigen ontstaansgeschiedenis hebben. Het Boterdiep is eerst halverwege de 17e eeuw
ingericht als provinciale trekvaart. Daarop is het wijdverbreide idee gebaseerd dat het Boterdiep uit de
17e eeuw zou dateren.
Het inrichten voor de trekvaart behelsde vrijwel
steeds verbreding van de bestaande-dikwijls oeroude
-watergangen, het weghalen van overtomen (= installatie waarbij het schip over land van het ene naar het
andere water wordt getrokken, dit gebeurde om het
verschil in waterpeil te overbruggen) en andere obstakels, de aanleg van een trekweg en het opstellen
van reglementen voor het gebruik van de nieuwe waterweg.
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Naam
Toen het Boterdiep in de 17e eeuw als provinciale
trekvaart werd ingericht, heette het nog niet zo. Wie
in de buurt van het kanaal woonde had het gewoon
over ‘het diep’ of over ‘het trekdiep’. Een meer precieze omschrijving was ‘de trekvaart naar Hunsingo’. De oudste tekst nu gevonden dateert van 1521.
Hierin komt de naam ‘botterdeep’ voor die ook wel
in andere tekst voorkomt als ‘kleisloot’ en die vanaf
de Korreweg naar Noorderhoogebrug liep. Duidelijk
is wel hoe de naam in de wereld is gekomen: via
deze watergang kwamen ook toen al, lang voordat
het provinciale trekdiep tot stand kwam, de meeste
zuivelproducten naar de Groninger markt.

Overzicht
In de bronnen komt een enkele keer de term ‘nye
graft’ of ‘nye deep’ voor. Dit is een omstreeks 1420
gegraven water dat aansloot op de Kleisloot om
schippers de gelegenheid te bieden om hun goederen vlak buiten de Ebbingepoort te lossen.

om in het ontginningsblok ten noorden van Bedum vijf
sloten te graven. De meest westelijke van de vijf-het
huidige Boterdiep- begon precies ten noorden van de
verhoogde woonstee van de Bedumers, waar ook de
kerk stond. Deze sloot is ook gaan dienen voor de
afvoer van een deel van het water van het opgesloten
Ter Laanstermaar.

Ter plaatse van het huidige Noorderhoogebrug zijn
stukjes van de oude Hunzebedding en de Beijumerzuidwending onderdeel geworden van het Boterdiep. Vanaf Plattenburg (hier maakt het diep een
knik) is het diep schuin door de oude verkaveling
gegraven. Dat wijst er op dat het niet bedoeld is
voor waterlossing maar voor scheepvaart.

Het is jammer dat we niet preciezer en stelliger kunnen zijn, maar het heeft er alle schijn van dat het stuk
Boterdiep tussen Bedum en Onderdendam op zijn
laatst uit de 11e eeuw dateert. En dan houden we niet
eens rekening met de mogelijkheid dat dit kanaal de
opvolger is van een ontginningssloot uit de 8e of 9e
eeuw!

In Bedum loopt de oude grenslijn in dezelfde richting
door naar Onderdendam (Lageweg-Stadsweg) en is
daar ook de grens tussen verschillende ontginningsrichtingen.

Dit is een ingekorte en versimpelde versie van het
artikel ‘Het Boterdiep en de Chinese babys’ van Jan
van den Broek (stadshistoricus Groninger archieven).
Dit artikel wordt gepubliceerd in het blad ‘Stad en
Lande’. Voor meer informatie verwijzen we naar
www.vanlauwerstoteems.nl

Vanaf Onderdendam naar Fraamklap volgt het Boterdiep het Deelstermaar, dat waarschijnlijk uit dezelfde tijd stamt als de Delf in Fivelingo (9e of 10e
eeuw). De ouderdom van het Boterdiep bij Middelstum blijkt ook uit het feit dat het diep tussen Fraamklap en Kantens vroeger ‘het Oudemaar’ werd genoemd.

Annemieke Neuteboom

Ter Laan en het Boterdiep
Het Boterdiep tussen Bedum en Onderdendam past
in de verkaveling van het noordelijke deel van de
kerspel Bedum en het zuidwestelijk stuk van het
kerspel Middelstum. Dit gebied was veen dat ontgonnen werd door kolonisten die het veengebied
bereikten via de natuurlijke stroompjes die vanuit
het veen in noordoostelijke richting liepen.
Deze ontginning had tot gevolg dat het veen verdween, de bodem daalde en veranderde de streek
in een onbegaanbaar rietmoeras. Om het opnieuw
bruikbaar te maken moest het ontwaterd worden. Dit
gebeurde door verkaveling en het graven van afwateringssloten vanaf de 8e en 9e eeuw. Over de
chronologie van dit proces is bij gebrek aan dateerbare bronnen weinig met zekerheid te zeggen. Echter, Bedum was in de 8e eeuw al een nederzetting
van waaruit kolonisten het veen bewerkten.
Het ontwateren vond mogelijk in eerste instantie
plaats in zuidelijke richting maar mogelijk als gevolg
van de bodemdaling wijzigde dit zich in afwatering in
noordelijke richting. Dit kan de reden geweest zijn
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Steun ’t Nijsjoagertje
Het is altijd vervelend om te doen, maar helaas wel
nodig: een oproep om ’t Nijsjoagertje financieel te
steunen.
Inmiddels 18 jaar wordt 11 keer per jaar het Nijsjoagertje gratis verspreid in Onderdendam. In het begin
waren de advertentie-inkomsten nog kostendekkend, maar dat is helaas al lang niet meer zo. Veel
Onderdendammers steunen het Nijsjoagertje al jaarlijks en ook een fantastische donatie van de firma
Beukema Grondwerken heeft ons weer langere tijd
in de benen gehouden.

Agenda april
05 april: Film-ochtend
Deze ochtend gaan we gezellig met elkaar film kijken,
deze ochtend bestaat uit een reek van 3 ochtenden.
Vandaag is deel 2.

12 april: Jolanda Dijkhuis komt langs…

De rode cijfers van de bankrekening zijn echter al
weer in het zicht, dus wilt u blijven genieten van een
(gratis) dorpsblad: doneer !! Ons bankrekeningnummer is NL78INGB0009014281 t.n.v. ’t Nijsjoagertje.

Vandaag komt Jolanda Dijkhuis, dorpencoördinator
langs en zal u helemaal op
de hoogte brengen, van alles
wat er op dit moment speelt.

Ook als u wilt adverteren kan dat natuurlijk! Stuur
dan een mailtje naar nijsjoagertje@outlook.com.

19 april: Film-ochtend
Deze ochtend gaan we weer
gezellig met elkaar film kijken, deze ochtend bestaat uit een reek van 3 ochtenden. Vandaag is het laatste deel.

Toalkefee - 15 april in t Der Aa-theater
Ook zin om weer s Grunnegs te proaten? En te
luustern noar Grunneger verhoalen, gedichten,
muziek en zuks wat?

26 april: Meezing muziekcafé met liedjes van
Ede Staal
De Verzoamelstee uit Bedum heeft ons uitgenodigd
voor het meezing muziekcafé. We gaan terug in de
tijd met liedjes van Ede Staal. Vertrek om 09:45 uur
bij het dorpshuis en graag opgeven bij Corry Mulder.

Kom din noar t toalkefee in t Der Aa-theater,
Akerkstroat 11 in Stad!
Eerst volgende moal is op zundag 15 april van
14.00 tot 17.00 uur, met onder meer Henk Scholte
en Jan Glas.
Tougang is vergees. Kovvie, thee en n borrel binnen te koop.
Joe kinnen joe aanmelden via:
abderaatheater@gmail.com

Annemiek Wassenaar
Voor elke ochtend geldt: Zaal open 09:30 uur en aanvang 10:00 uur. Tenzij anders aangegeven.
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Het verkeer, dat zijn WIJ...

www.vvn.nl Op deze website, onder het kopje
‘Zorgen over het verkeer?’ bestaat de mogelijkheid
om een melding te doen van een in uw ogen
onveilige verkeerssituatie. Deze wordt dan op de
kaart zichtbaar. Op dit moment staat er 1 melding
op over een onveilige situatie in Onderdendam
maar hoe meer het er zijn hoe meer gewicht ook
dat in de schaal legt. Wij kunnen dit dan in het gesprek met Gemeente en Provincie meenemen.

Gelukkig bent u dat met ons eens! We ontvingen negen reacties en samen met de twee die we al eerder
ontvingen maakt dat dus elf. De complimenten aan
ons adres steken we in onze zak en we zijn blij dat u
de moeite hebt genomen om te reageren.
Natuurlijk variëren de reacties qua inhoud nogal
maar het merendeel laat in heldere bewoordingen
weten dat we klaar zijn met die eindeloze stroom
blik, met de te grote vrachtwagens en de te hoge
snelheid. Echter, er wordt ook gesproken van gewenning en van het feit dat Onderdendam nou eenmaal gelegen is in het centrum van een landschappelijk, agrarisch gebied waarin bijkomstige verkeersbewegingen door o.a. landbouwvoertuigen, vrachten melktransport maar ook openbaar vervoer en
woon-/werkverkeer, de normaalste zaak van de wereld is.

Zoals gebruikelijk wordt er eens in de zoveel jaar
een verkeerstelling verricht op de doorgaande wegen. Wat ons betreft wordt het wel weer eens tijd
dat we een update over het verkeersvolume krijgen. Ook in deze verkeersdiscussie zijn harde gegevens altijd beter dan ‘we hebben het gevoel dat..’
De resultaten van dit soort door de Provincie
georganiseerde tellingen vindt u op
www.verkeersmonitor.nl
Tot zover, al uw reacties kunnen naar verkeerinonderdendam@gmail.com

Ook de aanpassing van de snelheid naar 60 km op
de wegen van en naar Onderdendam wordt door
sommige dorpsgenoten als zinloos benoemd. Datzelfde geldt voor het aanbrengen van de 30kmstickers. We zijn ons bewust van het feit dat meningen uiteen lopen en dat we het dus niet iedereen
naar de zin kunnen maken. Wat we van plan zijn is
om in september/oktober een avond te organiseren
over verkeer en dat te doen samen met de politieke
partijen die tegen die tijd hun campagnes gaan starten voor de gemeenteraadsverkiezingen in november. We kiezen dan de gemeenteraad voor de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Namens de verkeerscommissie,
Annemieke Neuteboom

Hoe en wat precies dat hoort u nog. Verder gaan we
in gesprek met de gemeente over onze zorgen rond
de verkeerssituatie in Onderdendam. Daarbij moet
ook de situatie van de verkeersafhandeling van de
nieuwe ECO wijk in Winsum en de aanleg van een
rondweg ten noorden van het dorp Winsum aan de
orde komen. De Provincie Groningen zal benaderd
worden om antwoord te geven op de vragen die we
hebben over het instellen van het 60 km regime op
de wegen van en naar Onderdendam en het moment
waarop de plannen voor het versmallen van de ‘neptillen’ gerealiseerd gaan worden.

Een foto uit het archief van Aart Brakema uit de tijd dat
waarschijnlijk iedere automobiel nog een attractie was.
http://www.aartbrakema.nl/

Wat we u nog willen vragen is eens te kijken op de
website van Veilig Verkeer Nederland (VVN)
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SVO verliest en wint

Samen Zijn We Rijk!
Weggeefmarkt

Johannes van der Helm meldt het
Nijsjoagertje dat er zaterdag 10 maart
een mooi potje voetbal werd gespeeld
op sportpark Harry Visser.

Zaterdag 14 april 2018
15.00-17.00 uur

Dorpshuis Zijlvesterhoek Onderdendam

Om 12:30 uur was de eerste wedstrijd die door
SVO1 helaas werd verloren met 2-3 tegen
DIO Groningen 3

Heb jij ook spullen en/of kleding waar je op uitgekeken bent? Die vaas die je in een opwelling kocht,
maar nooit gebruikt? Misschien wordt een ander er
wel blij van!
Breng je niet meer in gebruik zijnde spullen in en
neem, als je wilt, iets anders weer mee naar huis.
Alleen brengen of alleen halen kan ook.
Alle spullen moeten schoon en heel zijn. Liefst geen
grote spullen (meubels, wasmachines, tv’s).
Brengen kan al op vrijdag 13 april van 17.00-19.00
uur. Voor meer informatie of als je wilt helpen kun je
contact opnemen met Marte Zwierstra
(zwierstra@hotmail.com)

Om 14:30 uur begon de tweede wedstrijd die door
SVO2 werd gewonnen met 5-1 tegen SV Bedum 7

Vooraankondiging Zomerfeest 2018
Op zaterdag 27 mei 2018 organiseren Buurtvereniging Stadsweg en Harry’s Foodservice weer het
Zomerfeest voor het dorp en omstreken.
Met vanaf ca. 14.00 uur sport en spel voor de jongsten, een kleintje Foodfestival en om 16.00 muziek.
Einde feest 21.00 uur.
Verdere details leest u in het volgende Nijsjoagertje.
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De laatste jaren heeft het dorpshuis in Onderdendam een centrale rol gekregen. Niet alleen als plek,
maar ook als initiator van de Verzoamelstee en de
dorpsondersteuner. Het dorpshuis is nadrukkelijk
bezig de leefbaarheid in Onderdendam te vergroten.

Wat is de toekomst voor de Vereniging
Dorpsbelangen Onderdendam?
In mei 2012 ben ik gevraagd om als waakvlam op te
treden voor de Vereniging Dorpsbelangen Onderdendam. Bij gebrek aan interesse voor bestuursfuncties dreigde de VDO zonder bestuur te komen te zitten. Mij is gevraagd om in ieder geval de penning te
beheren en, indien nodig de waakvlam op te stoken
en in combinatie met anderen actie te ondernemen.

Het dorpshuis organiseert daarnaast, indirect, de
triatlon en het Cultureel Podium Onderdendam.
Daarnaast heeft de VVO nu weer een actief bestuur, maar dat heeft moeite gekost. Toch lijken er
allerlei zaken elkaar te overlappen. Mijn persoonlijke voorkeur is dan ook dat we één organisatie in
het dorp krijgen die al deze functies combineert.
Eén organisatie die de sociale binding, de dorpsbelangen en de activiteiten aan elkaar koppelt.

In augustus 2012 was de aardbeving bij Huizinge en
daarna werd bijna elke discussie beheerst door de
aardbevingsproblematiek. In 2013 is hiervoor, op initiatief van Kees Willemen, de werkgroep HOO! Opgericht, die vervolgens in 2016 een dorpsvisie ZOO!
Heeft gepresenteerd. Inmiddels zijn hieruit diverse
werkgroepen ontstaan om op divers vlak te proberen
de in de dorpsvisie beschreven doelen tot uitvoer te
brengen. Dit wordt nog steeds gedaan onder de vlag
van de VDO en dat betekent ook dat de financiën
hiervoor door de VDO worden beheerd. Al met al zijn
tientallen mensen bezig met diverse projecten, die
gecoördineerd worden door de werkgroep GOO!,
welke in de praktijk bestaat uit Kees Willemen en
mijn persoon. Dit alles met ondersteuning van Marian van Voorn, maar ook met steun van de gemeente
Bedum, de gebiedscoördinator van de NCG en de
provincie Groningen.

De inzet van alle vrijwilligers in deze organisaties
betekent dat niet elk onderdeel van de activiteiten
100% kostendekkend hoeft te zijn. Ook door ondersteuning van ’t Nutsdepartement Onderdendam zijn
veel zaken op gang geholpen, zoals de nieuwe
peuterspeelzaal.
Kortom: ik, als waakvlamfunctionaris van de Vereniging Dorpsbelangen Onderdendam, organiseer op
23 mei 2018 een algemene ledenvergadering van
de VDO. Gezien het belang van het onderwerp en
omdat er de afgelopen jaren geen nieuwe leden zijn
geworven nodig ik alle inwoners van Onderdendam
uit om mee te praten. Dus kom allen: 23 mei 2018
om 20.00 uur in het dorpshuis!

Naast de hierboven genoemde projecten heb ik namens de VDO meer zaken benoemd. De dreigende
sluiting van het voetbalveld van de SVO, de invloed
van de 380 kV leiding op het uitzicht vanuit Onderdendam en samen met een aantal dorpsbewoners
een protest tegen de verlegging van het Boterdiep
en de aantasting van het historische landschap tussen Onderdendam en Bedum. Heel nadrukkelijk dus
niet tegen een uitbreiding van de melkfabriek.

Dethmer Jonkhoff
Wanneer u informatie wilt, zich wilt aanmelden als
bestuurslid of graag uw mening kwijt wilt, bel (0650223382) of mail (jonkh112@planet.nl) dan.

Ik constateer de laatste tijd echter, vanuit commentaren op o.a. Facebook en uit reacties van dorpsbewoners, dat het tijd wordt om de dorpsbelangen op een
andere manier te vertegenwoordigen. Dit kan door
weer een volledig bestuur te kiezen, maar we zouden ook kunnen kijken of we door bundeling van het
verenigingsleven in Onderdendam niet een sterker
collectief kunnen vormen. Dit ook in het licht van de
nieuwe en grotere gemeente Het Hogeland.
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Vrouge vogels ien Onderndaam (143)

aan de Stadsweg er een heel koppel van die vogels
zat. Dat vogels ook weer aan paarvorming doen,
bleek op zondag 4 Maart. Een duidelijk verliefd jong
Blauwe Reigerpaar [Ardea cinerea] vloog schitterend parallel aan elkaar alsof het om stuntvliegen
ging vijftien meter boven de woning van Afke
Lantingh aan Boterdiep OZ.

Tekst: Kees Willemen
Foto’s: Lilian Snijder, Sieb-Klaas Iwema, Kees Willemen

Het weer heeft een rare invloed op mensen. Nu,
zondag 25 maart, is het windstil, een beetje mistig en vooral heel zacht zodat je heel prettig in de
moestuin kunt werken. En meteen lijken ‘we’ daardoor vergeten dat we zo ongeveer het koudste
voorjaar sinds tijden hebben gehad. Van de twee
en dertig dagen sinds 25 februari waren er 12 met
matige vorst. En vijf dagen van 17 maart tot en
met 21 maart was het door de keiharde oostenwind zo koud dat er gevoelstemperaturen van
achttien onder nul werden bereikt. Zelfs te koud
om te schaatsen. Hoewel een enkele waaghals dat
hier en daar in net buiten Onderdendam op het
Boterdiep heeft geprobeerd.

Verfomfaaide kerkuil

Door die kou zijn de boeren minstens drie weken of
meer achteropgeraakt met hun werk. De bodemtemperatuur is nog zo laag dat het nieuwe gras nog niet
kan opschieten met het gevolg dat de weiden rondom
Onderdendam er dor en geelbruin uitzien. Er was een
voordeel bij dit alles. We hebben weer een zeer natte
winter gehad, zelfs zo nat dat je in iedere wei zo ongeveer wegzakte in de zompige bodem. Door de lange vorstperiode van februari en maart werd de bodem
zo hard dat er wel mest kon worden uitgereden eind
februari en de kruidige ammoniaklucht viel dus op
enig moment overal rondom ons dorp te ruiken. We
wonen nu eenmaal op het platteland of niet soms.
Overmatig veel droge dagen door die vorst. Van de
32 telde ik 23 dagen zonder enige vorm van neerslag.

Dood
Het was toen nog bitter koud. Toch manifesteerde
zich met luidruchtig koeren dinsdag 6 maart de eerste houtduif [Columba palumbus] op het dak van de
schuur van Jelte Verbree aan de Bedumerweg. Diezelfde dag schampte ’s ochtends heel vroeg een
kerkuil [Tyto alba] opgejaagd door een kraai een
van de daksparren van mijn buurman Peter Groenewold. Yfke Eijgelaar van de Beckeringhstraat vond
de vogel uiteindelijk dood ter hoogte van onze
moestuin in de berm van het Tussendoortje. Ik heb
dit fraaie exemplaar dat er toch een beetje verkreukt
uitzag toch maar even op de foto gezet [Foto 1] .

Duidelijk verliefd
Ik vraag me dan af hoe overleven vogels dit allemaal.
Wel dat viel eigenlijk reuze mee. De eerste kievit
[Vanellus vanellus] liet zich zien op donderdag 1
maart. Ik trof de vogel aan de oostkant van ons dorp
aan in een van de weitjes, eigendom van Annemarie
de Haan maar in gebruik zodra het nieuwe gras weer
is aangegroeid door de pony’s van Bert Kauw. Langdurige kou dreef vogels die je normaliter alleen in
struiken in het buitengebied ziet, het dorp in. Zo mailde de dag daarop Wia Huisman van de Stadsweg dat
er in haar achtertuin kramsvogels [Turdus pilaris]
naar voedsel zochten . Mij was ook al opgevallen dat
diezelfde dag in de weitjes vlak achter de woningen

Jonge ransuil
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zijn aan het baltsen getuige dat korte hoge schelle
geluid- tinnunculus is Latijn en betekent letterlijk ‘ met
de boeien rinkelend ‘. Een poging om het geluid wat
ze maken door de naamgeving te omschrijven. Te
zien waren ze boven het erf van de familie Nobel op
7 en 8 maart maar ook ‘biddend’ boven de met wintertarwe ingezaaide akker links van het betonnen pad
Boterdiep Oostzijde. Het was echt druk met eerstelingen het begin van deze maand. Zaterdag 10 maart
vlogen twee bergeenden [Tadorna tadorna] over het
perceel grasland van Harm van der Giezen. Vol
spanning zit ik dan langzamerhand te wachten op de
echte weidevogels. En daar was hij dan, zondag 11
maart: de scholekster [Haematopus ostralegus]. Laat,
dat wel . Maar begrijpelijk met deze vorst valt zelfs
met hun spitse oranje snavels er niet door de keihard
bevroren klei heen te komen. Dan kunnen ze beter
zuidelijker of aan ’t Wad naar slakjes en wurmen
gaan zoeken.

Nog meer uilennieuws want iedere keer dat ik Lilian Snijder van de Uiterdijk zie, vraag ik hoe de
ransuilen die in haar tuin in de bomen zitten, het
maken. Zij schreef juist die dag terug: ‘Deze winter
zijn er veel minder uilen aanwezig in de bomen.
Het aantal uilen verschilt sowieso van seizoen naar
seizoen. Dit jaar zijn het er echt weinig, maximaal 5
kleine en/of volwassen uilen.’ Van zo’n jonge
ransuil [Asio otus] stuurde ze een karakteristieke
foto [Foto 2]. Het kan overigens niet aan de woelen velmuizen liggen want die zijn gezien het fanatisme waarop mijn hond Nantske erop jaagt, aanzienlijk in aantal aanwezig in het buitengebied.
Soms wil het gewoon niet met de ransuilen.

Zwaargewicht
En de lente kan ook niet zonder wellicht de meest
luidruchtige- vooral in groepsverband- vogel, de
spreeuw [Sturnus vulgaris] . Enorme zwermen waren
te zien op 15 maart. Als signaal dat het nu toch echt
gaat beginnen. Soms vraag ik me af hoe bomen het
gewicht van zo’n enorme zwerm kunnen dragen [Foto
4]

Nieuw: de grote zilverreiger

Schitterend gezicht: sprotters!

Nieuwtje
Hoe koud het ook was, er kwam op die dinsdag 6
maart toch even tijdelijk een eind aan. En dat was
het sein voor de hier overwinterende ganzen om
naar broedgebieden op Spitsbergen, in Scandinavië en Rusland te vertrekken. In twee grote magistrale V’s van ieder 50 stuks was een groep op
kruissnelheid boven ons dorp te zien. Ter herinnering vorig jaar begonnen de ganzen meer dan een
maand vroeger te trekken al op 4 februari. Nog
meer bijzonder vogelnieuws op diezelfde dag. In de
namiddag zag op het grasland aan de overkant van
de Kardingermaar, volgens mij eigendom van de
maatschap Thybaut aan de Fraamweg vijf grote
zilverreigers [Egretta alba] . Toen echt een nieuwtje
voor mij in Onderdendam, maar vele keren daarna
zou ik ze bijna dagelijks op mijn wandelingen aan
de oostkant van het dorp tegenkomen. Sieb–Klaas
Iwema had ze ook al ontdekt en zette er een op de
gevoelige plaat [Foto 3] .

Genieten
Eindelijk lijken we van de winter verlost te zijn dus ik
hoop dat jullie met Pasen en de tijd daarna net zoveel
zullen genieten van alles wat er buiten ons dorp en
in jullie tuinen te zien is en wellicht zie ik er wat van
terug in mijn mailbox of brievenbus. Het adres is nog
altijd:

Vol spanning
Ook echt teken dat de lente in aantocht was zijn de
komst van eksters [Pica pica]. Die schetteraars met
hun schand lacherig geluid bouwen meestal meerdere nesten. Een ervan zit hoog in een boom op
het einde van het korte eind van het Beckeringhplein. Ook de torenvalken [Falco tinnunculus]

Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderdendam Tel.050-3049464 Mobiel: 06-18840215 E-mail:
c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl
En wie dagelijks wil lezen over mijn ervaringen in
het buitengebied van ons dorp zie mijn blog ‘De
winkelhaak’: www.facebook.com/kees.willemen92
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Uitnodiging kijkmiddag Boerderij De Haver
Onderdendam

Laatste nieuws!
Er is een compromis gesloten over de bouw van
de melkpoedertoren midden op het Boterdiep.
De 50 meter hoge toren zal in haar uiterlijke
vorm een exacte kopie worden van de toren van
de Walfriduskerk. Met ook dezelfde hellingshoek. De extra kosten worden gezamenlijk opgebracht door Friesland Campina, gemeente
Bedum, Provincie, Groninger Landschap en
enkele anonieme donoren.

Eind december vorig jaar heeft de NAM Boerderij De
Haver overgedragen aan Het Groninger Landschap.

Jan ’t Mannetje
1 april 2018 Onderdendam

Dit jaar gaan we beginnen met werkzaamheden om
deze boerderij en het erf voor de toekomst veilig te
stellen. Hierbij staat de monumentale waarde van De
Haver, die behoort tot het Groninger cultureel erfgoed, centraal. De boerderij behoudt een woonbestemming, maar op een wijze dat dit niet gepaard
gaat met een ingrijpende versterkingsoperatie.
Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te komen
nemen op het erf van Boerderij De Haver, Boterdiep
OZ 13 in Onderdendam op zaterdag 14 april van
14.00 tot 16.00 uur.
Hugo Dokter (hoofd Erfgoed) en Douwe van der Zee
(beheerder Erfgoed) van Het Groninger Landschap
zullen aanwezig zijn om plannen toe te lichten, vragen te beantwoorden en met u van gedachten te wisselen over de toekomst van boerderij en erf.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Rieneke Harkema, medewerker Communicatie bij Het
Groninger Landschap, van maandag t/m donderdag
te bereiken op 050–3135901.
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Wandeling To Goo!

Vrijwilligers gezocht voor Tocht om de
Noord 2018

De verschillende werkgroepen van GOO! zijn op
stoom. Buitenspelen heeft de eerste schetsen klaar
voor de speeltuin, het bos en heeft ideeën opgedaan
voor de oudere kinderen. De energiecoöperatie is
een feit, hoe gaat dat nu verder? Er zijn verschillende
dorpsommetjes bedacht en die komen in een
dorpsapp! En wat is nu precies die dorpsondersteuner?

Zaterdag 29 september gaat de volledige tocht door
Onderdendam. De route staat dit jaar in het teken
van kunstkring de Ploeg "vergezichten van het Hogeland"

Tijd om alle ideeën en plannen met jullie te delen! Dit
gaan we doen met een dorpswandeling op zaterdag
21 april tussen 16.00 – 18.00 uur. Via een wandelroute langs punten die voor de verschillende werkgroepen betekenis hebben, krijg je meer informatie over
de plannen en ideeën. Tussen 16.00 en 17.00 kun je
vertrekken vanaf het dorpshuis. Je krijgt een stempelkaart mee, bij alle stops laat je de kaart stempelen en
bij het eindpunt (het dorpshuis) kun je daar tussen
17.00 – 18.00 uur een patatje en een snack krijgen bij
inlevering van je volle stempelkaart. Samen wandelen, samen stempelen, misschien heb je nog goede
ideeën voor de werkgroepen en daarna samen eten!

In totaal zullen er 5000 wandelaars van oost naar
west door het dorp wandelen. Niet alleen wandelen
maar tijdens de tocht wil men ook graag cultuur opsnuiven of op een andere manier vermaakt te worden. Wie wil meedenken om voor Onderdendam
iets leuks te bedenken ? Te denken valt aan iets te
doen in de vorm van schilderkunst, muziek of
toneel.
Opgave graag per mail jonkh112@planet.nl
Afiena Benthem contactpersoon voor Tocht om de
Noord

Doe je mee?

Galerie het Raadhuis in Eenrum: 20 jaar Holt
Dit jaar bestaat hoogdrukkersvereniging HOLT 20 jaar. Holt is een vereniging van 22 noordelijke grafici met
een passie voor hoogdruk. Ter gelegenheid van dit jubileum is er een tentoonstelling in Galerie het raadhuis
en er is een prachtige luxe doos met 22 prenten uitgegeven.
Zondag 25 maart 2018 was de feestelijke opening.
Galerie Het Raadhuis is geopend op
zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur
Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag

Anja Knopers

Rineke Hollemans
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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

30 maart 19.30 uur Goede Vrijdag gezamenlijke

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.

01 april 19.00 uur Eerste Paasdag ds. C. Hoek

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

Kerkdiensten Protestantse Kerk Bedum

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

15 april 09.30 uur Doop H.S. Huizinga

Dierenartsen
Dierenartsenpraktijk Van Stad tot Wad, Bedum Voor
gezelschapsdieren: 050-3014260
Voor landbouwhuisdieren: 0596-518242
Dierenartsenpraktijk Noord West Groningen, Winsum Tel: 0595-441800

dienst met de Hervormde gemeente in de
Walfriduskerk, Plantsoen 2 te Bedum.
08 april 19.00 uur dhr. L.J. Blees uit Wouterswoude
15 april 14.30 uur doopdienst .
15 april 19.00 uur ds. C. Hoek
22 april 19.00 uur ds. C. Hoek
29 april 19.00 uur ds. C. Hoek

30 maart 19.30 uur Cantorij Goede vrijdag
B.J. Diemer
31 maart 21.00 uur Stille Zaterdag H.S. Huizenga
1 april 09.30 uur Pasen B.J. Diemer
8 april 09.30 uur Gastpredikant Uithuizen G. Segger
22 april 09.30 uur B.J. Diemer
22 april 19.00 uur Groningerdienst
29 april 09.30 uur H.S. Huizenga

Politie / Brandweer / Ambulance:
Alarmnummer 112
Politie, niet dringende meldingen 0900-88 44
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Agenda:

Kopij is van harte welkom!

Maandag 9 april Leeskring 20.00 uur
Dorpshuis Zijlvesterhoek

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!

Vrijdag 13 april Sjoelen 20.00 uur
Dorpshuis Zijlvesterhoek
Zaterdag 14 april van 15.00-17.00 uur
Samen Zijn We Rijk! Weggeefmarkt
Dorpshuis Zijlvesterhoek

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

Zaterdag 14 april van 14.00 tot 16.00 uur
Open huis Boerderij De Haver, Boterdiep OZ 13
in Onderdendam

Bijdragen van: Annemieke Neuteboom, Jan ‘t
Mannetje, Dethmer Jonkhof, Kees Willemen

Zondag 15 april van 14.00 - 17.00
Toalkefee met Henk Scholte en Jan Glas
Der Aa-theater, Akerkstraat 11 Groningen.
Gratis entree

Foto’s: Johannes van der Helm, Annemiek Wassenaar, Sieb-Klaas Iwema, Lilian Snijder, Kees Willemen
Eindredactie en opmaak:
Annemiek Wassenaar
Bedumerweg 12, 9959 PG Onderdendam
nijsjoagertje@outlook.com

Zaterdag 21 april van 16.00 – 18.00 uur
Wandeling To Goo Vertrek vanaf het dorpshuis
tussen 16.00 en 17.00 uur.

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

Oud papier wordt opgehaald op de laatste vrijdag van de maand
En natuurlijk……..iedere zaterdagmiddag vanaf
17:00 uur een gezellig hapje en drankje in het
dorpshuis!!

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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