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dorpsbewoners een leuke manier om kennis te maken
met het dorp. Je kunt je aanmelden bij Jacqueline Helmholt 0619891123 of via bejastas@kpnmail.nl

Zoals jullie misschien wel gezien hebben zijn we aan het
verbouwen in het dorpshuis. De jeugdzaal wordt gemoderniseerd en geschikt gemaakt voor de peuterspeelzaal. Er
komt een eigen ingang en er wordt een buitenspeelplaats
gerealiseerd met een hekwerk. Het hekwerk wat er nu
staat is tijdelijk.
Terras weer open
Ook opent het terras weer, namelijk op zaterdag 5 mei. Dat
betekent dat de bar in zaal 2 weer open gaat en dat de
andere bar gaat dan sluiten. Zaterdag is het terras open
van 11.00 tot 20.00 uur en zondag van 11.00 tot 19.00 uur.
Op zaterdag kunnen er vanaf 17.00 uur patat en andere
snacks worden afgehaald.
Het is niet de bedoeling dat er ook op zondag patat kan
worden afgehaald. Zondag kan er wel een eventuele snack
worden genuttigd op het terras. We gaan ook een aantal
nieuwe gerechten serveren op het terras zoals een quiche
en een panini. De soep van de Molen blijft en natuurlijk de
heerlijke appeltaart.
Terrasvrijwilligers gezocht
We zijn al druk bezig met de voorbereidingen van het terras en vele vrijwilligers hebben zich alweer aangemeld,
maar we kunnen zeker nog een aantal mensen gebruiken.

21 mei brunch voor het hele dorp
Tot slot een uitnodiging voor alle dorpsbewoners om op
tweede pinksterdag te komen brunchen in het dorpshuis.
Namens de gemeente Bedum nodigen het bestuur van
het dorpshuis en het Scheepsjoagen iedereen uit Onderdendam om te komen brunchen. De gemeente biedt dit
aan omdat de gemeente Bedum overgaat in de gemeente Hoogeland per 1 januari 2019. De gemeente heeft
hiervoor een bedrag beschikbaar gesteld voor het dorp
Onderdendam om iets te organiseren. Het Scheepsjoagen bestaat dit jaar 25 jaar en om dit feestelijk in te luiden is een brunch bedacht.
Dus wees welkom op maandag 21 mei om 11.00 uur in
het Dorpshuis. Het duurt tot ongeveer 13.00 uur. Nadere
informatie volgt nog huis aan huis.
Jacqueline Helmholt

Wandeling to GOO!

De terrasdiensten zijn van 11.00 tot 16.00 op zaterdag en
van 11.00 tot 15.00 op zondag en van 15.00 tot 19.00 uur
op zondag. De bakdiensten van zaterdag zijn van 16.00 tot
20.00. Je draait altijd een dienst met z’n tweeën en we
streven er naar dat elke vrijwilliger 1 keer per maand dienst
heeft. Op dit
moment lukt dit niet vanwege het tekort aan vrijwilligers.
Dus graag bij deze een oproep aan alle dorpsbewoners
om je aan te melden als vrijwilliger. Zeker voor nieuwe
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Met ideaal wandelweer wandelden zaterdag 21 april bijna 50 mensen langs de verschillende werkgroepen van
GOO! Het merendeel dorpsgenoten, maar ook de burgemeester, ambtenaren van gemeente en provincie en de
NCG deden mee.
Negen werkgroepen vertelden wat ze de afgelopen
maanden hadden gedaan en vroegen om input van de
wandelaars voor nog betere plannen. Bij elke werkgroep
kregen de wandelaars een stempel, bij inlevering van
een volle stempelkaart wachtte patat en een snack op ze
in het dorpshuis.

Energietransitie
Rob Biermasz vertelde bij het toekomstige zonnedak van
Beukema, alle wandelaars over de coöperatie en ook
over de mogelijkheid om mee te doen met energiescans
voor je woning.

tekeningen werden uit de doeken gedaan. Wat vooral veel
reacties opriep waren de originele kleuren die in het interieur zichtbaar waren gemaakt. Gijsje Stephanus stond ook
bij de kerk. Zij doet een afstudeeronderzoek naar de waarde van erfgoed in twee Groningse dorpen: Kloosterburen
en Onderdendam. Ze bevraagde wandelaars en organiseert ook nog een brainstormsessie.

Dorpsommetjes
Het trio Eddy Buisman, Ruurd Visser en Bennie Kluiter
vertelden enthousiast over de toekomstige dorpsommetjes die in de planning
staan. Mogelijk worden
een aantal ommetjes
ook meegenomen in de
boerenlandpad- routes
van Landschapsbeheer
Groningen.

Buitenspelen
In de speeltuin bij
de school stonden
Maree Blok, Afiena Benthem en
Heilien Tonckens
(landschapsarchitect) met schetsen hoe de speeltuin eruit
zou kunnen komen te zien. Een deel van de speeltoestellen blijven, daarnaast komen er verstopbosjes, een glijbaanheuvel en mogelijk zelfs een pizza-oven. Ook in het
bos zijn plannen om het buitenspelen makkelijker en leuker
te maken. De werkgroep was ook op zoek naar input voor
een plek voor de tafeltennistafel, het basketbalveld en een
outdoor fitness. Met de input worden de schetsen aangepast en wederom met het dorp gedeeld.

Watererfgoed
Onderdendam is ontstaan door de kruising van verschillende waterwegen. Om de beeldkwaliteit te waarborgen is
GOO! gestart om het dorp als ‘Historisch Watererfgoed’
te bestempelen. Deze (erfgoed)bescherming heeft een
meervoudige doelstelling:

 Aantrekkelijkheid als woondorp (en dynamiek) waarborgen
 Aardbevingsbestendigheid
 Zorg dragen voor sterke dragers van de identiteit
 Stimuleren toerisme (toekomstbestendigheid)

Dorpshuis/ peuterspeelzaal
Veel van jullie zullen gemerkt hebben dat er al flink verbouwd wordt
in het dorpshuis. Bert
Helmholt en
Roos Kotterer
vertelden over
de plannen en
de werkzaamheden in het dorpshuis voor de peuterspeelzaal.

Kees Willemen praatte de wandelaars bij, samen met
twee ambtenaren van de provincie.
Schade- en Veiligheid
De NCG was aanwezig om samen met Dethmer Jonkhoff
te vertellen over de collectieve aanpak van de schoorstenen, het aardbevingscafé, maar ook om een stand van
zaken te geven over het regeringsbesluit om de gaskraan
in 2030 dicht te draaien. Conclusie is dat het vooralsnog
onzeker is hoe en wat dit betekent voor Onderdendam als
dorp. Het wachten is eerst op het risicorapport dat voor
de zomer uit moet komen.

Dorpsondersteuner
Anka Hoven vertelde over de dorpsondersteuner: een coördinator, aanspreekpunt, iemand die alle ideeën, initiatieven en activiteiten in het dorp begeleidt en coördineert.
Iemand die de positieve krachten in dit dorp kan aanspreken en bundelen. Ze vertelde ook over de picknickmandenactie die binnenkort van start gaat. Zeven picknickmanden
zwerven door het dorp om (hulp)vragen en aanbod op te
halen. Deze informatie helpt de werkgroep om fondsen en
subsidies aan te vragen en om een beeld te krijgen wat er
nodig is in het dorp.

Dorpsapp
Dethmer Jonkhoff liet voorbeelden zien van een
dorpsapp, die voor Onderdendam ontwikkeld wordt. In de
app komen wandelroutes met een interactieve kaart waar
je informatie kunt krijgen over bijvoorbeeld bijzondere
panden en woningen, met verhalen en geschiedenis. De
werkgroep probeert er ook een ‘augmented reality’-laag in
te verwerken. Als je je smartphone op een gebouw richt,
zie je als het ware een extra foto van hoe het vroeger
eruit zag. De app kan gevuld worden tot wel 25 routes.

Wil je meer weten over één of meer werkgroepen, wil je
meedenken of heb je tips?
Mail dan naar Marian van Voorn, werkgroepenbegeleider van GOO!, marian@hoppa.me

De Kerk
Annemiek Wassenaar stond bij de kerk. Alle plannen en
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Fijn optreden van de band Krödde

te spreken onder het genot van een hapje en drankje.
Op zondagmiddag 27 mei organiseert het CPO haar volgende muziekevenement. Bij mooi weer wordt er die
middag op het terras van het dorpshuis gemusiceerd
door een paar singer-songwriters, waarvan de namen
nog niet bekend zijn. Let u vooral op de publicaties! Op
deze middag kan de entreeprijs geen drempel zijn, want
de toegang is gratis.

Tja een andere titel voor dit stukje kon ik niet zo gauw
verzinnen. Het was namelijk echt een fijn optreden. Een
leuke, muzikale band, prettige liedjes met poëtische Groninger teksten, terwijl je bovendien aan de muzikanten
kon zien, dat ze er echt lol in hadden. Geen plichtmatig
optreden voor een redelijk gevulde terraszaal, met passie
gespeeld.

Eddy Buisman

Maatschappij tot het Nut van
het Algemeen departement
Onderdendam
Uitnodiging Algemene
Ledenvergadering 2018
Twee blokjes van telkens zo'n veertig minuten werd er
gespeeld in ons dorpshuis, dat naast het optreden van
Krödde ook nog een flinke verjaardagspartij in de huiskamer herbergde, terwijl er daarnaast in zaal 1 diverse potentiële PvdA-gemeenteraadsleden op sollicitatiebezoek
kwamen. Het was kortom gezellig druk in het dorpshuis.
Neemt overigens niet weg dat het CPO zich blijft verbazen
over de geringe opkomst van de inwoners van Onderdendam. Echt leuke muziek, prachtige Groninger bijna poëti-

Het Nut ondersteunt al vele jaren verschillende activiteiten in ons dorp. In 2017 waren dat onder andere de intocht van Sinterklaas, de Verzoamelstee, het cabaret
tijdens de Nijjoarsveziede en het Cultureel Podium Onderdendam. Ook hebben we geholpen met het opstarten
van de peuterspeelzaal en hebben we een bijdrage geleverd voor de expositie over de architect Wiersema in De
Kerk.
Wilt u weten wat we nog meer hebben gedaan en hoe
we dat doen? U bent van harte uitgenodigd om onze
algemene ledenvergadering bij te wonen, ook als u geen
lid bent. Tijdens deze vergadering worden de jaarverslagen van het Nut, de Pieter Koops Stichting en de Stichting Onderdendam behandeld. De koffie is gratis en we
eindigen traditioneel met een bitterbal en een drankje.
De algemene ledenvergadering wordt woensdag 16 mei
2018 om 20.00 in het dorpshuis gehouden.
Peter Knol

sche teksten en een toegangsprijs, waar je in de stad
slechts twee biertjes voor kunt kopen.
De terraszaal was gevuld met zo'n veertig mensen en dat
maakt gelukkig een redelijke gevulde indruk. Gelukkig met
name voor de muzikanten, vinden wij als CPO, want het
blijft natuurlijk veel leuker voor muzikanten om voor een
volle bak te mogen optreden. Dat is ons tot nu toe uitsluitend gelukt met
Erwin de Vries, maar die heeft dan ook een flinke naam
opgebouwd. Toch gaan we als CPO vrolijk verder proberen u uit uw huis te krijgen en zo af en toe een leuke
avond te bezorgen. Want naast de muziek is het natuurlijk
ook gewoon leuk elkaar als dorpsbewoners zo nu en dan
3

worden gebracht. Je krijgt plotseling een idee van wat
daar neergezet gaat worden. Het heeft iets van 2 voetbalvelden qua oppervlakte en een hoogte van 50 meter
waar nog eens 5 meter bijkomt om alle apparatuur op het
dak uit het zicht te houden. Kortom een enorm gebouw
van 55 meter hoog komt precies tussen de beide dorpen
in te staan. Zou dat nou niet een beetje anders kunnen?

Hoezo is Onderdendam tegen de uitbreiding
van de Campinafabriek?
Misschien hooguit tegen die plek???
Dat de DOMO en Bedum al heel veel jaren een
warme band met elkaar hebben is bekend. Dat heel veel
Bedumers daar ooit werkten en een aantal nog steeds is
ook bekend. En hoe fijn is het dan niet om te horen, dat
diezelfde DOMO, nu Campina zodanig wil uitbreiden, dat
de werkgelegenheid nog groter wordt en dat de fabriek er
in lengte van jaren zal blijven. Erg prettig om te horen.

Natuurlijk kan dat anders. Volgens directeur Gerard Menting waren er drie mogelijkheden onderzocht. Aan de
westkant, aan de noordkant en aan de kant waar uiteindelijk in overleg met provincie en gemeente Bedum is
voor gekozen. Uit puur bedrijfsmatig oogpunt is gekozen
voor de variant waarbij het Boterdiep wordt omgelegd.
Maar is het daarmee ook een feit? Welnee. Natuurlijk
willen we allemaal graag de uitbreiding. Maar waarom
niet nog eens heel goed gekeken naar de alternatieven?
Daartoe krijgen we nog voldoende kansen. In de hele
procedure een bestemmingsplan hiervoor vast te stellen,
liggen nog allerlei mogelijkheden. Laten tegenstanders
van het omleggen van het Boterdiep vooral hun best
doen de uitbreiding alsnog op een meer aanvaardbare
plaats te krijgen. Er liggen wel degelijk mogelijkheden,
zeker als Campina bereid is, de waterzuiveringsinstallatie
te verplaatsen.

Dat was ook mijn reactie op het eerste artikel van Kees
Willemen over het omleggen van het Boterdiep. Zo'n
vaart zal dat toch niet lopen, Kees. En dan al die stukjes,
die de indruk wekten dat ons hele dorp tegen de uitbreiding zou zijn. De irritaties hierover hebben we op facebook mogen lezen. Mensen tegen de uitbreidingsplek
kregen zelfs de tip te kunnen verhuizen. Die tip is gelukkig nog door niemand ter harte genomen, want het lijkt
me ook gewoon onzin. Geen mens in Onderdendam zal
tegen de uitbreiding van de Campinafabriek zijn. Over de
werkgelegenheidsargumenten zou je overigens nog wel
een serieuze boom kunnen opzetten. Wethouder de Vries
noemde in een warm pleidooi voor uitbreiding de 100 arbeidsplaatsen, die de uitbreiding zou opleveren en wel
400 afgeleide arbeidsplaatsen. Want horeca, bakker, slager, andere bedrijven zouden er erg veel profijt van hebben. Nou weet ik wel zeker dat van die nieuwe werknemers een groot deel echt niet in Bedum komt te wonen en
dus echt niet bij onze winkels gaat kopen. Tel maar eens
na hoeveel werknemers van Campina daadwerkelijk in de
gemeente Bedum wonen. Desalniettemin zal uitbreiding
het nodige opleveren en dat juichen we allemaal van harte toe.
Maar waar die uitbreiding eigenlijk gaat komen, vroeg ik
en velen met mij zich af. In mijn opperste naïviteit wachtte
ik op een aantal mogelijkheden. Ik hoorde weliswaar
voortdurend iets over het omleggen van het Boterdiep en
het plan de poedertoren daar te bouwen, maar ik ben
steeds in de veronderstelling geweest, dat de plek nog
onderwerp van gesprek was. Tenslotte hoorde ik ook nog,
dat het hele proces nog wel 5 jaar kan duren en misschien wel helemaal wordt afgeschoten vanwege ontwikkelingen in de markt.
En dus toog ik uit pure nieuwsgierigheid op 5 april naar
het Trefcentrum in de veronderstelling te mogen meedenken over de plek van de uitbreiding. Wat schetst echter
mijn verbazing? De plek ligt vast. De 55 hoge poedertorens (2 stuks) komen op de plaats waar het Boterdiep een
stukje naar Ter Laan wordt omgelegd en komt daarmee
precies op de lijn Onderdendam - Bedum te liggen. En
dat kun je op zijn minst jammer noemen. Treffender als in
het Dagblad van vrijdag 20 april jl kan het niet in beeld

Natuurlijk zullen er voor elke plek voor- en tegenstanders
zijn. Gelukkig kennen we in dit land allerlei democratische mogelijkheden om zaken voor elkaar te krijgen. Laten we met elkaar vooral daar gebruik van maken, opdat
we later bij welke oplossing ook gewoon met elkaar in
gesprek kunnen blijven.
Eddy Buisman.

Tocht om de Noord 2018
De Tocht om de Noord 2018 gaat dit jaar door Onderdendam. 4000 wandelaars zullen op zaterdag 29 september
van oost naar west door het dorp lopen.
Voor deze dag zijn we op zoek naar een groepje enthousiaste dorpeling die mee willen denken hoe we leuke activiteiten op deze dag kunnen organiseren. Met het thema '
vergezichten van de Ploeg ' is vast iets te bedenken voor
het dorp.
Wil je meedenken, stuur een mailtje naar Afiena Benthem
(afienabenthem@gmail.com )
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het tijd voor het glazuren en bakken van de potten. Dit
gaan we doen met een speciale Raku techniek.
De eerste uren besteden we aan het glazuren. Daarna
worden onze werkstukken in een oven geplaatst die gemaakt is van een oude olieton. De gasbrander moet de
temperatuur naar 1000 graden brengen. Dat duurt even
en wij zitten ondertussen in het zonnetje te genieten van
de lekkere lunchhapjes die iedereen heeft meegebracht.

Agenda mei
03 mei: Meivakantie
Geen Verzoamelstee

Als de temperatuurmeter hoog genoeg is, roept Jan ons
weer bij de les. De deksel gaat van de ton en Jan haalt
de roodgloeiende potten er voorzichtig uit. Doordat de
klei nu heel snel afkoelt in de buitenlucht barst het glazuur. Toch worden ze niet echt koud want de potten gaan
nu in een ton met zaagsel en dat vliegt meteen in brand.
We stoken dit vuurtje nog wat op met extra zaagsel en
dan gaat er een deksel op de ton om de boel te smoren.

10 mei: Hemelvaartsdag
Geen Verzoamelstee
17 mei: Film-ochtend
Deze ochtend gaan we gezellig met elkaar film kijken, deze
ochtend bestaat uit een reek van 3 ochtenden, dit is de
laatste ochtend van de reeks.

Als het vuur gedoofd is en de potten enigszins afgekoeld
maakt Jan de zaagselton weer open en belanden onze
werkstukken in het water. Nu moeten we poetsen en zien
we pas echt het resultaat. De barstjes in het glazuur
(craquelé) zijn door de behandeling in de ton zwart geworden net als de ongeglazuurde delen. Het glazuur
heeft onder invloed van de behandeling in de ton allerlei
verschillende (glanzende) kleuren aangenomen en ieder
stuk heeft een heel eigen uitstraling. Het ‘ooh’ en ‘aah’ is
niet van de lucht.

24 mei: Kunst en kitsch
Tussen Kunst en Kitsch met de heer Boerma uit
Uithuizen. U kunt zelf twee voorwerpen meenemen om te
laten taxeren. Bent u ook benieuwd?
31 mei: Lezing over schipperskinderen
Vandaag krijgen wij Greetje Groen op bezoek. Ze geeft
een lezing over schipperskinderen. Ze vertelt over het leven van schipperskinderen en het naar school gaan in de
jaren 1950/1960 en de veranderingen daarna.

Aan het eind van de dag gaan we allemaal rokerig, zondoorstoofd maar tevreden naar huis met drie unieke
werkstukken onder de arm.
Annemiek Wassenaar

Voor elke ochtend geldt: Zaal open 09:30 uur en aanvang
10:00 uur. Tenzij anders aangegeven.

Workshop Raku stoken bij Jan Mulder
Bij Jan Mulder vond een bijzondere workshop keramiek
plaats. De eerste sessie was op koude zaterdag in
maart. Jan had de kachel in zijn atelier flink opgestookt
zodat ik en de zes andere dames uit Onderdendam (en
omstreken) geen kou zouden lijden. Deze eerste dag
werd er geconcentreerd gewerkt aan het kleien van vierkante potten en een enkel huisje.
Iets meer dan zes weken later komen we weer bij elkaar
op een stralende zaterdag in april. Alle werkstukken zijn
gedroogd, voorgebakken (en heel gebleven) en nu is
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In het laatste weekend gaan we met hulp van ouders
verhuizen naar het dorpshuis. We verheugen ons er heel
erg op! Voor de peuters is het ook erg spannend, daarom starten we maandag 14 mei met groep 2 en dinsdag
15 mei met groep 1 gewoon, in alle rust, met de peuters
in onze nieuwe ruimte. Natuurlijk komt er een feestelijke
opening, maar pas als alles helemaal af is en het nieuwe
hek er staat! Als u voor die tijd al eens een kijkje wilt nemen, bent u van harte welkom op “De peuterspeelzaal
Onderdendam”.

De peuterspeelzaal gaat verhuizen!
We gaan opruimen,
we gaan opruimen,
zet het waar het hoort,
de spullen soort bij soort.
We gaan opruimen…
Dit liedje zingt juf Alet altijd als ze met de peuters gaat
opruimen voordat ze aan tafel gaan om fruit te eten. Maar
afgelopen week hebben we dat liedje veel vaker gezongen; we hebben alles opgeruimd en ingepakt op de peuterspeelzaal, want we gaan verhuizen! We gaan in het
laatste weekend van de meivakantie verhuizen naar de
jeugdzaal van het dorpshuis.

Roos Kotterer

Collectanten
gezocht

Als u langs het dorpshuis bent gereden of gelopen, heeft u
vast gezien dat er de laatste tijd veel veranderd is aan de
kant van de jeugdzaal. Er is een deur geplaatst, een
prachtig stoepje gelegd en er staat een hek om de speelplaats. Wat ons betreft gaat het om een tijdelijk hekwerk,
want nu is de speelplaats eigenlijk maar heel klein, al voldoet deze wel aan de minimale eisen. Het is onze intentie
dat er over een paar weken een
ander hek om een grotere speelplaats komt te staan, waardoor
de peuters ook echt de ruimte
krijgen om buiten te spelen,
maar daarover moeten we overleggen met alle betrokkenen,
zoals het bestuur van Scheepsjoagen.

In de eerste week van september wordt de collecte gelopen voor KWF Kankerbestrijding. Ik zoek nog nieuwe
collectanten! Wie meldt zich aan?
Annemieke Neuteboom
050 3049737 of 06 51287097

E-mailadres verkeerscommissie
Het e-mail adres van de Verkeerscommissie kan gebruikt
worden voor al uw verkeersvragen of opmerkingen:
Verkeerinonderdendam@gmail.com

Oppas aangeboden

Ook binnen in de jeugdzaal is er veel gebeurd: er zijn een
keukenblokje en toiletten geplaatst en komende week
komt er een nieuw plafond in. Er komt ook nog een andere vloer in en dan ziet de zaal er echt als nieuw uit!

Ik ben 15 jaar, en wil graag oppassen. Liefst in het
weekend, maar in overleg is door de week ook mogelijk.
Liever geen kleine baby’s.

Tijdens de verbouwing zijn we met beide peutergroepen
een kijkje gaan nemen in de jeugdzaal. Wij kunnen namelijk wel vertellen dat we gaan verhuizen, maar voor de
peuters is dat veel te abstract. Ze vonden het leuk om alles te zien en daarna mochten ze even heerlijk spelen in
de gymzaal. We sloten het bezoek feestelijk af met een
ijsje.

Eryn Jonkhoff

Mail naar: eryn.jonkhoff3@gmail.com

In de weken voor de meivakantie heeft juf Alet al heel veel
dozen ingepakt en de laatste dag voor de vakantie hebben de peuters haar geholpen (helmen verplicht!). Annelies en ik hadden met juf Alet afgesproken om donderdagmiddag en misschien vrijdag ook nog te komen inpakken,
maar toen we donderdagmiddag aankwamen, was bijna
alles al ingepakt. De peuters straalden van trots!
Nu hebben de peuters allemaal twee weken meivakantie.
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Vrouge vogels ien Onderndaam (144)

Kraanvogels
Hoe gaat in zulke omstandigheden met vogels ? Van
Yvonne van der West, Bosweg 2, kreeg ik de volgende
mooie beschrijving. : ‘Veel in de natuur laat zien dat het
eindelijk lente wordt: de knoppen aan de struiken worden
groter, het geel van de narcissen popt vrolijk open, de
eerste vlinders (dagpauwoog en kleine vos) ontwaken uit
hun winterslaap, kieviten snoekduiken om jou van hun
nabije nest proberen weg te lokken en grutto’s roepen
hun naam (hoog) in de lucht. Eén teken van lente is mij
echter het dierbaarst, de trek van kraanvogels naar Scandinavië. Op vrijdag 23 maart, een lichtgrijze frisse dag,
was ik gelukkige getuige van een kleine groep (13 st.) vrij
laag richting het noorden vliegende kraanvogels. Het kenmerkende geluid en het slanke silhouet van deze vogel
brengt mij in gedachten tevens direct weer in Zweden
waar het getrompetter, heen en weer echoënd tussen de
bergen, nog beter tot zijn recht komt! Tijd om een foto te
maken was er niet, maar om even stil te staan en te genieten wel. Enkele dagen later op maandag 26 maart,
een supermooie lentedag, zag ik tijdens mijn wandeling
achter ‘Oudenbosch’
richting de Stadsweg 5 buizerds zweven op de thermiek,
een prachtgezicht!
Begin april heb ik de
eerste lepelaar gespot, vliegend over de weilanden bij de Bosweg. (Foto 2)

Tekst: Kees Willemen
Foto’s : Yvonne van der West, Sieb- Klaas Iwema
Weersoverzichten maken is een vermakelijke business.
Zo maar kun je in de val trappen die het weer ruimschoots voor je open zet. De zomerse temperaturen
van donderdag 19 april t/m zondag 22 april met soms
op twee na bijna dertig graden ’s middags, verhullen
dat we daarvoor een lang zeer koud en nat voorjaar
hebben tot nu toe met als dieptepunt vrijdag 6 april,
toen het rond zes uur ’s ochtends nul graden was.
Maar min twee voor het gevoel. Maar de temperatuur
daalde vooral onder invloed van de regen tussen
maandag 20 maart en donderdag 5 april. Toch van de
35 dagen waarover ik nu schrijf, lieten heel tegenstrijdig 20 dagen alleen maar droogte zien en 15 regen.
Maar dat zijn we waarschijnlijk allemaal vergeten door
de vijf dagen geweldig zomers weer. En die onverwachte hoge temperaturen hebben wel een enorme
push aan alles wat groeit en bloeit. Planten spuiten
gewoon uit de grond de laatste tien dagen.
Ik breng maar even in herinnering dat er geen bloemetje
buiten te zien was in de bermen totdat ik op zaterdag 31
maart ’s middags in de walkant van de sloot langs het
Jaagpad richting Fraamklap het eerste bloeiende speenkruid (Ranunculus ficaria) zag en aan de overkant van het
pad in de wal van het Boterdiep het eerste klein hoefblad
(Tussilago farfara), dat plantje dat gezien zijn Latijnse
naam (Tussis ago) vroeger gebruikt werd in de apotheek
om de hoest te verdrijven. Toch slaagden bloemen erin
toch de kou en nattigheid te
weerstaan. Echte stinzeplanten
zoals bosanemonen (Anemone
nemorosa) (Foto 1) hebben die
eigenschap. Ze groeien vooral
in de luwte van bomen. En
nooit er iets van eten. Ze zijn
zeer giftig. Maar de zomerse
temperaturen later deze maand gaven de plantengroei een
enorme push. Klein voorbeeld: ik telde donderdag 19 april
in de berm van het Boterdiep OZ , het zogenaamde Betonpad, tussen de eerste hoek die je maakt en de ree van
boerderij de Haver 23 paardenbloemen (Taraxacum officinale). De volgende dagen leek de berm wel te ontploffen .
Er stonden twee dagen later 835 paardenbloemen in bloei.

Eerste boerenzwaluwen
Tot dan toe had ikzelf nog maar weinig weidevogels gezien op een enkele kievit na. Zaterdag 7 april hoorde ik
dat karakteristieke rinkelende geluid van een tureluur
(Tringa totanus): ‘Tjuu-luuluu- tjuu-luu-luu ‘. De vogels
moet ergens zitten op het land van Sieb- Klaas Iwema, de
eerste boer rechts
op het Jaagpad
naar Fraamklap. Hij
kreeg een paar
dagen nadien twee
vogels voor zijn
lens (Foto 3). Kieviten (Vanellus vanellus) waren ook te zien en te horen aan
de oostkant van het Boterdiep. Er zitten op de met wintertarwe ingezaaide akker van Thybaut grenzend aan het
Betonpad twee paartjes met nestjes. Dat valt te zien aan
de manier waarop de kieviten kraaien en andere eierrovers uit de buurt wegjagen. Heel bijzonder is dat er ook
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Biljarttoernooi vooral gezellig

bij Sieb –Klaas ook grutto’s (Limosa limosa) zitten Ik
hoorde ze roepen zaterdag 14 april. En dan natuurlijk is
het wachten op de echte lenteboden, de komst van de
boerenzwaluwen ( Hirundo rustica) . Dinsdag 3 april
kwam Sieb-Klaas mij vertellen dat hij de eerste zwaluwen had gehoord en de dag erna heeft hij ze ook echt
zien rondvliegen op zijn erf. Was dat nu laat? Ik raadpleeg even mijn statistiek: vorig jaar 2017 kwamen ze
aan op 4 april; 2016: 28 maart; 2015: 6 april; 2014: 10
april; 2013: 12 april; 2012: 10 april; 2011: 2 april; 2010: 3
april: 2009: geen melding; 2008: 7 april; 2007: 6 april.

In de week van 4 mei werd gedurende 4 avonden het in
ieder geval 29e Onderdendamster Biljarttoernooi gespeeld. Waren er ooit 4 biljartclubs in ons dorp
(inclusief een vrouwenbiljartclub) nu zijn er nog
slechts twee met in totaal 18 leden, waarvan er 16 meededen aan het toernooi.
Omdat biljarten wordt
gespeeld met handicap betekent een
toernooi dat niet de
allerbeste biljarter
aan het einde met de
wisselbokaal in zijn handen staat, maar degene die het
beste zijn eigen gemiddelde speelt en vaak ietsje beter.
Dat maakt het spelletje voor iedereen leuk, want iedereen
kan van iedereen winnen.

Insecten
Drie weken daarna, maandag 23 april, hoorde ik op een
ochtend de eerste huiszwaluwen (Delichon urbica) boven het Boterdiep. En zag ik ze ook later . Waarom er
drie weken verschil zit tussen beide soorten weet ik eigenlijk nog steeds niet. Het zou kunnen zijn dat huiszwaluwen waarschijnlijk terecht taxeren dat in een omgeving van huizen er veel later insecten rondzwermen
dan op een boerenerf met beesten. Een vogel die ik niet
heb gezien maar wel voortdurend hoor, soms van grote
afstand is de fazant . Er zijn er overigens twee . Er is
een fazantenhaan in de
buurt van het landgoed
Oude Bosch. En er huist
ergens een tweede fazant in de buurt van de
boerderij van Sieb- Klaas.
Die zette hem in al zijn
schoonheid op de foto
(Foto 4).

Over de wedstrijden kunnen we kort zijn. Op de slotavond
waren er nog 4 spelers over, die om de prijzen speelden.
Vader (Jack) en zoon (Marcel) Wijkstra streden samen met
Tonnie Füncke en Albert Pflieger om de hoogste eer.
Jammer voor de familie Wijkstra, maar vader en zoon kwamen niet verder dan een vierde en derde plek. De tweede
plaats ging na een vrij lange finale naar Albert Pflieger, die
net iets slechter speelde dan Tonnie Füncke, die dus uiteindelijk kampioen werd. Zijn naam wordt bijgeschreven in
de wisselbokaal, die vanaf volgend jaar definitief de ANNIE
HUIZINGH BOKAAL gaat heten. Dit jaar was de eerste
keer dat het toernooi zonder Annie moest worden gespeeld en unaniem vonden de biljarters, dat het benoemen
van de wisselbokaal met haar naam een terecht eerbetoon
zou zijn. Vandaar!
Tekst: Eddy Buisman Foto: Johannes van der Helm

Minsk
Het meest bijzondere bericht kreeg ik mondeling van
Jan Mekkes van de Stadsweg. Hij hoorde van Lolke
Weegenaar , de bewoner van Oude Bosch dat deze een
dode blauwe reiger (Ardea cinerea) in een sloot op zijn
landgoed had gevonden die geringd was in Minsk, de
hoofdstad van Wit-Rusland. De afstand Onderdendam –
Minsk bedraagt in vogelvlucht zeker 1500 kilometer!
Tenslotte nog een laatste lentesignaal: de eerste kwakende kikkers trof ik 10 april aan in een sloot achter het
erf van de familie van der West ten westen van ons
dorp.
Tot zover een keuze uit de vele natuurfeitjes uit ons
dorp en zijn buitengebied. Schroomt U niet uw berichten
weer te bezorgen op het bekende adres:
Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderdendam Tel.050-3049464 Mobiel : 06-18849215 E-mail:
c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl
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Ontmoeting op de Ter Laaner Klap in Bedum

Milieudefensie en vertegenwoordigers van Code Rood,
een actiegroep die met hongerstakingen en andere acties
de ellende van de aardbevingen op de agenda proberen
te houden. Na een rondleiding door het dorp, vertrokken
ze naar de boerderij van de familie Elzinga aan de Warffumerweg waar twee kleine windmolens het bedrijf en de
woning van zoveel energie kunnen voorzien dat ook nog
een klein gedeelte gaat naar de Energiecoöperatie in
Tinallinge.

Ik fiets elke week langs het Boterdiep in Bedum terug
naar Onderwierum. De fietstassen gevuld met
boodschappen van de Plus-markt. Meestal stop ik dan
even bij de Ter Laaner Klap, de fiets – en voetgangers
brug over Het Boterdiep. Vanaf de brug heb je een prachtig, vrij zicht over het water naar het open landschap tussen Bedum en Onderdendam. Je staat ook midden in de
groene wig van Bedum met onder andere de ijsbaan. Als je
Tekst: Kees Willemen Foto: Johannes van der Helm
je omdraait heb je een prachtig zicht op de unieke toren
van de Walfriduskerk. De toren lijkt als het ware met je
mee te kijken naar het noorden. Ik vind dit het mooiste deel
Wat is de toekomst voor de Vereniging
van Bedum.

Dorpsbelangen Onderdendam?

Als ik vandaag bij de Ter Laaner Klap aankom staat een
man te vissen op de brug. We raken in gesprek. Ik vraag of
hij hier vaak vist. “Meneer, ik woon hier vlakbij . Ik loop zo
met mijn spullen van huis naar hier. Het is zo’n mooie
plek. Dat verre zicht over Het Boterdiep met de
steeds wisselende luchten.” “Ja voor nog even dan”, zeg
ik.

Herinnering voor de vorige maand aangekondigde openbare ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen
Onderdendam. Moet de VDO weer als vroeger een volledig bestuur krijgen of gaan we kijken naar samenwerking
met bv. Het dorpshuis en de VVO?
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!

“Hoe bedoel u?” “Wethouder de Vries en zijn collegawethouders hebben Friesland Campina toestemming gegeven een nieuwe fabriek te bouwen op Het Boterdiep. Uw vrije zicht verdwijnt achter een 50 meter hoge
wand.” “Zo dat is me wat. Ja, ik heb wel over de nieuwe fabriek gelezen, maar niet begrepen dat hij in Het Boterdiep
gebouwd zou worden. En Friesland Campina is natuurlijk
niet de bakker op de hoek. Wethouder de Vries is toch van
het CDA?” “Ja“, antwoord ik. “Ik stem altijd CDA. Vroeger
CHU” zegt de vissende man. “U kunt op het Gemeentehuis vast een afspraak voor een gesprek met hem maken.
Misschien heeft hij een spreekuur. Het is geen onaardige
man. Hij legt u vast graag uit waarom dit volgens hem
moet. “ zeg ik. We nemen afscheid en hij zegt dat ik zijn
dag toch een beetje bedorven heb. “Nou ik ? Ook daarvoor moet u bij de wethouder zijn”. “Ja, maar u begrijpt wat
ik bedoel.“

Dethmer Jonkhoff

Zomerfeest in Onderdendam
Zaterdag 27 mei 2018
Ook deze zomer organiseert Buurtvereniging Stadsweg
weer een feest voor het dorp en omstreken.

Hij legt zijn hengel weer uit. Ik stap weer op mijn fiets

Jan ‘t Mannetje

Afrikaanse milieuactivisten in O’dam
Ons dorp krijgt tegenwoordig vaak bezoek.
Omdat men graag wil
horen hoe de dorpsorganisatie GOO!! met al
zijn vrijwilligers werkt aan het leefbaar, veilig en duurzaam maken van het dorp sinds we opgeschrikt worden
door aardbevingen. Donderdagmiddag 19 april bezochten een aantal Afrikaanse milieuactivisten Onderdendam. Het was een groep van mensen die zich met hand
en tand verzetten tegen de gevolgen van de oliewinning
door Shell in Nigeria, Oeganda en Ghana. Zij waren benieuwd hoe wij ons mooie dorp met zijn karakteristieke
voorname panden overeind houden sinds aardbevingen
plaatsvinden. Ze werden bijgepraat door mensen van
GOO!!, Nederlandse vertegenwoordigers van

Vanaf 14.00 uur zijn er gezellige spelletjes voor de jongsten. Volwassenen kunnen zelf ook meedoen.
In de diverse leeftijdscategorieën zijn prijsjes te winnen.
Opgave kan op de dag zelf en is gratis.
Vanaf 16.00 is er muziek van de Tweaky Tones en singer songwriter Ronne. Dit alles vergezeld door een kleintje Foodfestival. Opgave hiervoor is niet nodig. Verdere
cateringdetails zijn nog niet bekend en hierin kan nog
wat veranderen.
Einde feest uiterlijk 21.00 uur.
Ronald Danhof namens Buurtvereniging Stadsweg
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Leeskring leest: De laatste ronde

Inloopmiddag De Haver op 14 april

De laatste ronde is een roman met een waardige eigen
stem voor de gewone mens, die weinig onderwijs genoten
heeft.

Misschien herinnert iemand zich nog die beroemde
avond in december 2015 dat de NAM een informatieavond organiseerde voor het hele dorp in het dorpshuis
om te horen wat voor ideeën er leefden voor Rijksmonument herenboerderij de Haver.

Vier mannen komen bij elkaar om de laatste wens van hun
overleden vriend, de Londense slager Jack Dodds, te
vervullen . Die wens is dat zij samen zijn as uitstrooien
over de zee bij de pier van Margate aan de
Noordzee. Margate is het Zandvoort aan Zee van
Londen. De mannen hebben allemaal hun wortels
in Bermondsey, een arbeiderswijk in Oost-Londen. Het zijn
Vic, begrafenisondernemer ( “Een van mijn regels:
niet klooien met de dooien”), Lenny, de ex-boxer die nu zijn
brood verdient met handel in fruit, ‘Lucky’
Ray , verzekeringsagent en verwoed gokker op de renbaan
en Vince, de geadopteerde zoon van de
overledene. Vince is het slagersvak van zijn vader
ontvlucht door in de tweedehands autohandel te gaan.
De roman beschrijft de reis van de vier mannen in een
gehuurde Mercedes van Londen naar , via
allerlei omzwervingen, Margate. Dat is de dragende
structuur van de roman. De Engelse
schrijver Graham Swift laat in de loop van het verhaal
steeds een van de hoofdpersonen aan het woord met zijn
gedachten en herinneringen aan Jack en aan de andere
vrienden. Maar ze overdenken ook hun eigen leven
inmiddels allemaal de 70 gepasseerd. Ook Amy, de
weduwe van Jack, komt aan het woord. Er is een geestelijk
zwaar gehandicapte dochter van haar en Jack. Amy
bezoekt de dochter iedere week in haar inrichting. Jack
heeft dat nooit gedaan, heeft de dochter uit zijn
leven gewist. Amy kijkt terug op korte tijd heftige relatie die
zij had met Ray. En de schrijver laat ook Ray hierover aan
het woord. Zo worden steeds meer luikjes geopend en
verbanden tussen de vrienden
zichtbaar. Hoe Graham Swift de mensen aan het woord
laat vind ik meesterlijk. Getuigend van een groot
inlevingsvermogen en respect. Swift hierover : “Het was
voor mij heel verrassend om te ontdekken dat de
ogenschijnlijk eenvoudige taal, die ze hanteren wat
uitdrukkingsvormen betreft geen enkele beperking
heeft. Bovendien is dat soort omgangstaal heel direct en
eerlijk. Verbale constructies van mensen , die wat meer
gestudeerd hebben, kunnen de neiging hebben zich in
zichzelf te verliezen.”
De oorspronkelijke titel is ‘Last orders’. De roep van de
barkeeper in de Engelse pubs waarmee hij het sluiten van
de tap en de pub aankondigt. Graham Swift kreeg er in
1996 terecht de hoogste Engelse prijs voor literatuur
voor. De Bookerprize. In de Leeskring was ook veel
waardering voor het boek.
Jan ‘t Mannetje

Het heeft nog bijna drie jaar geduurd voordat de zaak
rond was en zaterdag 14 april kon ‘het dorp’ eindelijk in
de Haver, Boterdiep OZ 13 komen kijken wat de nieuwe
eigenaar het Groninger Landschap nu voor plannen
heeft. Ik heb de indruk dat het Groninger Landschap de
afgelopen tijd goed heeft geluisterd naar geluiden die
haar vanuit ons dorp bereikten. Het wordt geen grootscheepse verbouwing. Er komt een kleine compacte
wooneenheid, een soort conciërgewoning in een van de
schuren. Het monumentale woonhuis blijft in tact maa
onbewoond. Eventueel kunnen er een keer per jaar evenementen plaatsvinden in de andere schuur. Opvallende
is het grote looppad dwars door het complex. Zorgen
over ‘drukte‘ in De Haver hoeft het dorp dus niet te hebben. Kees Willemen

EnergieK Onderdendam informeert toekomstige coöperatieleden
Er waren toch nog veel
vragen op donderdag 19
april bij de speciaal daarvoor uitgenodigde toekomstige leden van de nieuwe
energiecoöperatie EnergieK Onderdendam. En daar was
de avond dan ook speciaal voor bedoeld. Tevoren hadden de meer dan twintig toekomstige leden een zogenaamde ‘participatie-overeenkomst‘ toegestuurd gekregen, zeg maar de toekomstige ledenovereenkomst. Ter
plekke werd een goed verzorgd ‘informatiememorandum’ avond uitgedeeld. Zeg maar de prospectus. Wat komt er allemaal bij kijken wanneer je lid
wordt? Uitgebreid werd een en ander door voorzitter
Rob Biermasz uitgelegd. En wanneer het echt ingewikkeld werd , kwam er extra uitleg van de adviseur van de
Groninger Energie Koepel, Harm Jan Prins. Een stuk
beter geïnformeerd ging men daarna zijns weegs. Op 6
mei moeten alle ledenovereenkomsten binnen zijn op
onderstaand adres. Dan kan men eindelijk ook echt van
start en is de coöperatie een feit.
Tekst: Kees Willemen Foto: Johannes van der Helm
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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.
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

Kerkdiensten Ned. Hervormde Kerk
06-05-18 19.00 uur
ds. G. Timmer uit Twijzelerheide
10-05-18 09.30 uur
Hemelvaartsdag ds. C. Hoek
13-05-18 19.00 uur
dr. J. Hoek uit Veenendaal
20-05-18 19.00 uur
Eerste Pinksterdag Hervormd Kerkkoor ds. C. Hoek
27-05-18 19.00 uur
Vervolgde Christenen ds. D.M. Heikoop uit Katwijk a Zee

Kerkdiensten Protestantse Kerk Bedum
06-05-18 09.30 uur B.J. Diemer
10-05-18 09.30 uur Cantorij Hemelvaartsdag B.J. Diemer
13-05-18 09.30 uur H.S. Huizenga
20-05-18 09.30 uur Pinksteren B.J. Diemer
27-05-18 09.30 uur H.S. Huizenga

Voorjaar in Onderdendam
Rottinghuis is goed op stoom met het vervangen van de
schoorstenen en had er begin april prachtig weer bij.
Martijn Heemstra maakte deze mooie foto.

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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Agenda:

Kopij is van harte welkom!

Maandag 14 mei Leeskring 20.00 uur dorpshuis

Heeft u een nieuwsbericht, een oproepje, een recept voor onze kookrubriek, schrijft u zeer 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!

Woensdag 16 mei Algemene ledenvergadering NUT
20.00 uur in het dorpshuis
Woensdag 23 mei Algemene ledenvergadering
Vereniging Dorpsbelangen Onderdendam (VDO)
20.00 uur in het dorpshuis.
Zaterdag 27 mei Zomerfeest voor dorp en omstreken van 14.00 tot ca.21.00 uur in de speeltuin/op de
parkeerplaats bij het Waterschapshuis

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

Woensdag 30 mei Jaarvergadering Dorpshuis Zijlvesterhoek, aanvang 20:00 uur in het dorpshuis.
Oud papier wordt opgehaald op de laatste vrijdag
van de maand

Bijdragen van: Annemieke Neuteboom, Jan ‘t
Mannetje, Dethmer Jonkhof, Kees Willemen, Roos
Kotterer, Marian van Voorn

En natuurlijk……..iedere zaterdag van 11.00 tot 20.00
en zondag van 11.00 tot 19.00 een gezellig hapje en
drankje op het terras va het dorpshuis!

Foto’s: Johannes van der Helm, Sieb-Klaas Iwema,
Martijn Heemstra

Buurtvereniging Stadsweg bestond 14 april 20 jaar

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

Dat werd natuurlijk gevierd en Johannes van der Helm
was er even bij om het vast te leggen.

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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