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Jaargang 18   nummer 7                    juli 2018 

Maandelijks Nieuwsblad voor Onderdendam en Omstreken 

Boterdiep en de andere waterwegen blijkt als klankkast 

te werken, fluisterasfalt schijnt niet te bestaan maar dan 

toch...  

 

We spreken ook over het betonpad, Boterdiep OZ, er is 

een telling uitgevoerd waar de gemeente toch van ge-

schrokken is, maatregelen om doorgaand verkeer te we-

ren worden versneld uitgevoerd. De aanwonenden en de 

gebruikers van aanliggend land zullen door de gemeente 

benaderd worden voor overleg. Eénrichtingsverkeer bor-

den en paaltjes ter afsluiting zijn zowel in Bedum als in 

Onderdendam geplaatst.  

 

De bebording van 60 km buiten de bebouwde kom en 30 

als de bebouwde kom wordt betreden worden bekeken. 

Bord 60 km kan niet anders omdat het geen fietspad is 

maar de gemeente was verbaasd over het feit dat er aan 

de andere kant geen 30 km bord hing. 

 

Tot zover het verslag. We hebben ondertussen ook con-

tact gehad met de Provincie maar daarover valt op dit 

moment niets concreets te melden. Natuurlijk houden we 

de vinger aan de pols en wordt er gewerkt aan de organi-

satie van een avond ter voorbereiding op de gemeente-

raadsverkiezingen van november met alle politieke partij-

en! 

 

Sinds 6 juni liggen de stukken ter inzage (website ge-

meente Bedum onder de knop ‘loket’ en dan ‘ter inzage’ 

en de stukken zijn ook te bekijken in het gemeentehuis) 

die gaan over de voorbereiding van het wijzigen van be-

stemmingsplannen rond ‘het zuivelpark Bedum’. Tot 18 

juli kunnen hierover zgn. ‘Zienswijzes’ (inspraakreacties) 

worden ingediend. Als verkeerscommissie hebben we 

ons gebogen over de stukken en deze doorgeplozen op 

grond van het criterium ‘verkeer’  we hebben een aantal 

opmerkingen en zijn ook best geschrokken van  

Nieuws van de verkeerscommissie Onderdendam 
 
We vragen aandacht voor drie onderwerpen deze maand: 
 
Allereerst een kort verslag van het gesprek dat we op 15 

mei hebben gehad met de gemeente Bedum in de persoon 

van wethouder Johannes de Vries en Henny Kruims, amb-

tenaar. 

 

De Eco-wijk in wording in Winsum: we waren het met el-

kaar eens, de angst van extra verkeer door Onderdendam 

zou terecht kunnen zijn. Nu staat er nog geen huis, er ko-

men er 100, Winsum heeft op dit moment geen verkeers-

ambtenaar maar een telling NU, als 0-meting zou een goe-

de zaak zijn. Dit zegt de wethouder toe. 

Over de nieuwe route vanaf Winsum (ten noorden) ter ont-

lasting van de Onderdendamsterweg in centrum: er is een 

schrijven van de Provincie waarin 1 miljoen wordt gereser-

veerd voor Onderdendam indien er toch extra verkeers-

overlast ontstaat. Dit is echter niet de verwachting. 

Zoals bekend pleit De verkeerscommissie al jaren voor 

handhaving van de 30 km.. ons is altijd voorgehouden dat 

op een weg die niet bijv als woonerf is ingericht maar waar 

wel 30 km als limiet wordt bepaald, niet gehandhaafd kan 

worden. Echter.... op de Wilhelminalaan is deze zelfde 

middag gehandhaafd dmv een laser-controle. Het kan dus 

wel!!! 

 

We zullen contact zoeken (zowel de gemeente als de ver-

keerscommissie) met de Provincie, om te vragen naar de 

verkeersmetingen op de Winsumer en Middelstumerweg, 

de reden waarom niet in één keer alle Provinciale wegen 

zijn gemeten, de planning voor het versmallen van de tillen 

en het moment waarop de 60 km wordt ingevoerd. De weg 

Bedum-Onderdendam vraagt in 2019 groot onderhoud, we 

vragen vast aandacht voor het geluid op het asfalt. Het 

Het verkeer, dat zijn WIJ… 
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de verkeersconsequenties voor Onderdendam.  

 

We gaan dus ook een inspraakreactie formuleren maar 

voordat we dat doen willen we deze zaken heel graag 

ook met u delen. In samenspraak met de 

‘waakvlamfunctionaris’ en de dorpsbewoners die zich al 

langer met dit onderwerp bezig houden nodigen we u uit 

voor een kort overleg op woensdag 4 juli om 20 uur in 

het Dorpshuis. We willen u dan meenemen in de door 

ons getrokken conclusies uit de stukken. Hierdoor wordt 

de reactie vanuit Onderdendam breder ondersteund en 

dus sterker. 

 

Als derde onderwerp willen we u uitnodigen om eens na 

te denken of u wat zou voelen voor een plek in de ver-

keerscommissie. Of u nou kort of lang in Onderdendam 

woont: welkom!  

U kunt zich melden op het e-mailadres van de verkeers-

commissie verkeerinonderdendam@gmail.com of bij een 

van de bekende deelnemers/meepraters Eddy Buisman, 

Jan ’t Mannetje, Afiena Benthem en Menna Dijkema. 

 

Ondergetekende stopt met haar werk voor de verkeers-

commissie, dus dit is ook haar laatste bijdrage voor het 

Nijsjoagertje in dit kader.  

 

Namens de verkeerscommissie, Annemieke Neuteboom 

Onderdendam mogelijk landelijke pilot van 

ministerie Binnenlandse Zaken 

 

Grondig  onderzoek bestaande woningen los van aard-

gas. De BMWE- gemeenten hebben twee dorpen voor-

gedragen voor een nieuwe landelijke pilot. Het zijn ons 

dorp en Warfhuizen.  Het ministerie van Binnenlandse 

Zaken heeft een aantal gebieden in Nederland aange-

wezen om een grondig onderzoek te doen naar moge-

lijkheden om de bestaande woningvoorraad los van 

het gebruik van aardgas te maken. 

 

Voor 1 juli moeten de BMWE-gemeenten een onderzoeks-

voorstel indienen bij het ministerie van BZK  hoe men in 

twee dorpen bestaande woningen los van het aardgas wil 

koppelen. Onderdendam en Warfhuizen werden door het 

projectteam van BMWE gevraagd om een aantal bewoners 

te zoeken die hiervoor in aanmerking wilden komen. Dat 

werk hebben de Energiecoöperaties van beide dorpen in 

een weekend voor elkaar gekregen.  

 

Wat gaat er precies gebeuren? In een aantal keukentafel-

gesprekken worden naast een technisch onderzoek van de 

woning zelf gekeken wat de mogelijkheden bij bewoners  

voor een dergelijke grondige verandering zijn. Wat zijn de 

beren op de weg en hoe moet het doel bereikt worden?  

Welke andere energiebron wordt dan wel gekozen en wat 

zijn de financiële consequenties voor de lange en korte 

termijn.  

 

Elf Onderdendammers waren bereid op korte termijn kan-

didaat te zijn voor een dergelijk onderzoek. 1 Oktober 

wordt door het ministerie bekend gemaakt of Onderden-

dam echt het dorp wordt dat het onderzoek mag doen. Al-

les moest op zeer korte termijn worden gerealiseerd omdat 

de BMWE- gemeenten maar heel weinig tijd kregen om 

een en ander te organiseren.   

 

Hulde voor die bewoners die direct bereid waren om mee 

te doen. Dat wil niet zeggen dat iedere eigenaar van een 

bestaande woning in het dorp ook niet nog mee kan doen. 

Men kan zich hiervoor opgeven of uitgebreide informatie 

verkrijgen  bij  het Secretariaat EnergieK Onderdendam :  

 

Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PJ Onderdendam 

Tel. 050-3049464  Mobiel: 06-18849215 E-mail: 

c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl    

 

 

 

 

 

mailto:verkeerinonderdendam@gmail.com
mailto:c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl
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Picknickmandenactie dorpsondersteuner 
Heb jij al een picknickmand gehad? 

 

Vanaf 22 mei gaan zeven picknickmanden het dorp rond. 

Waarom? De werkgroep Dorpsondersteuner wil inventari-

seren welke hulpvragen, maar ook welk hulpaanbod er in 

Onderdendam is. Dit helpt hen bij het aanvragen van sub-

sidies en met deze inventarisatie kan de dorpsondersteu-

ner meteen aan de slag, zodra alle gelden binnen zijn. In 

de begeleidende brief bij de picknickmanden staat dat we 

14 juli de resultaten presenteren tijdens een dorpspicknick. 

Dit doen we niet! In plaats daarvan staan we tijdens 

Scheepsjoagen met een kraampje om de resultaten te pre-

senteren. Ook zetten we de resultaten op Facebook en in 

het Nijsjoagertje.  

 

Heb je nog een picknickmand? We hopen dat je de mand 

nog snel doorgeeft aan buren die hem nog niet hebben 

gehad. Heb je de mand op 7 juli? Wil je de mand dan inle-

veren bij de familie Helmholt (Bedumerweg 1)?  

 

Marian van Voorn 
 

GEZOCHT 

 

Wie uit ons dorp heeft een supboard dat ik de-

ze zomer eens mag lenen/huren/proberen? 

 

Bel/sms/app naar Elze Klinkhammer, 

0652084735 
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Donderdag 7 juni Alpe d'HuZes 

 

Met onderstaand team, genaamd  Equipe JHDuZes,  heb-

ben we de Alpe d'HuZes  bedwongen. 3 teamleden gingen 

met de fiets 2x de berg op,  2 teamleden hebben  6x ge-

fietst en Jan en Will hebben de berg 2x lopend beklom-

men. Het was een geweldige uitdaging om mee te doen. 

Zowel fysiek als emotioneel. 

Van links naar rechts:  Theo,  Will,  Jan, Gert en Ninetta 

Beenes. Zittend: Marco Postema en Janharm Beenes 

Wij willen iedereen bedanken, die ons steunden, via de 

fooienpot in het Dorpshuis, het kopen van bloembollen, via 

meedoen aan de verlotingen op de kerstmarkten , via de 

lege flessen in de winkels in Bedum en veel donaties 

rechtstreeks op onze actiepagina. Wij hebben met z'n ze-

venen het prachtige bedrag van € 28.000 bijeengebracht. 

Met deze bijdrage aan kanker de wereld uit en #opgeven 

is geen optie hopen we weer dichterbij een wereld zonder 

deze vreselijke ziekte te komen.   

 

Nogmaals heel erg bedankt! Willy Beenes                         

Kunstenaars gezocht 
 
In het laatste weekend van september zullen een paar 

duizend mensen weer  de Tocht om de Noord lopen.  

Zaterdag 29 september komen al die wandelaars ook 

door Onderdendam. Lopend vanuit Middelstum worden 

ze met een kleine omweg door ons mooie dorp geleid 

om daarna richting Winsum te gaan. 

 

Het thema van de Tocht  is dit jaar De Ploeg, de beken-

de Groningse schildersclub die precies 100 jaar geleden 

is opgericht.  

 

Om ons dorp op de kaart te zetten, zullen er op die za-

terdag verschillende activiteiten worden georganiseerd 

waarbij het thema De Ploeg een hoofdrol speelt.  In het 

verleden is Onderdendam en omgeving meermalen door 

de Ploegkunstenaars geschilderd.  

 

Daarom willen wij alle schilders, amateurs en professio-

nals uitnodigen om op die dag samen buiten te gaan 

zitten schilderen, langs de route van de wandelaars. 

 

Lijkt het je leuk om in de voetsporen van De Ploegschil-

ders te treden en op 29 september buiten - en plein air -  

te gaan zitten schilderen, meld je dan aan voor 1 augus-

tus. 

Daarna nodigen we alle deelnemers uit om  ideeën, 

wensen en mogelijkheden te bespreken en afspraken te 

maken. 

 

Toos Buisman, Middelstumerweg 3, tel. 3049207 / 

0636125153  of mail naar toosbuisman@hotmail.nl   

Marion Bos, Uiterdijk 11,   marionjbos@gmail.com 

DE KERK Opening tentoonstelling en presentatie nieuwe plannen 
 
Op 23 juni opende in DE KERK onder grote belangstelling de tentoonstelling: Drie generaties op het 

Hogeland. Na toepraken van de kunstenaars Inge Zwerver en Jan Mulder opende de voorzitter van 

de plaatselijke commissie de tentoonstelling. Het publiek reageerde 

enthousiast op de verschillende kunstwerken en genoot van de hap-

jes en drankjes.  

 

Drie dagen eerder was de SOGK nog in De Kerk om 

de nieuwe plannen te presenteren voor de her-/

doorbestemming van het gebouw: drie bed-and-

breakfastunits achter de kerk met een kleine brasse-

rie en een Centrum voor Amsterdamse School in de 

kerk. De functie van de zaal voor trouw, rouw en ten-

toonstellingen blijft voor het grootste deel in tact en 

het interieur wordt teruggebracht in de oude 

(kleuren. De plannen worden binnenkort ingediend 

bij de gemeente voor de aanvraag van verschillende vergunningen.  

 

De tentoonstelling is nog tot en met 29 juli te bezoeken op vrijdag, zaterdag en zon-

dag van 11-17. De toegang is gratis en het werk van de kunstenaars is te koop en de 

koffie staat klaar. Komt allen! 

Drukbezochte opening 

Werken van de 3 kunstenaars 

mailto:toosbuisman@hotmail.nl
mailto:marionjbos@gmail.com
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Vrouge Vogels ien Onderndaam ( 146 ) 

Tekst: Kees Willemen 

Foto’s : Sieb-Klaas Iwema ; Kees Willemen 

 

Iedereen herinnert zich de maand juni vast als een 

maand die in feite enorme veel zomerse dagen telde. 

Maar dat komt kennelijk omdat in ons geheugen de 

leuke dingen beter beklijven dan de minder leuke. Maar 

het gekke is dat er van de 28 dagen precies 14 dagen 

waren waarop het droog was en 14 dagen waar op het 

regende en het soms ’s ochtends vroeg niet warmer 

was dan 10 graden. Op twee dagen hadden we zelfs 

twee flinke onweersbuien.: op woensdag 31 wei en 

donderdag 1 juni. Echte koude ochtenden ontstonden 

vooral door de wind die uit het noorden kwam . Die 

koude periode duurde een week lang : vrijdag 8 juni t/

m. vrijdag 11 juni  en ook nog eens van donderdag 21 

juni t/m.  zaterdag 23 juni. Die dagen voelde kouder aan 

omdat het harder waaide. Daarnaast hadden we, even 

bizar,  een paar dagen met bijna 30 graden Celsius ’s 

middags.  

 

Een maand dus van tegenstellingen en onverwachte ge-

beurtenissen. Dat mag zeker gelden voor het verschijnen 

van een reebok en een hinde aan de oostkant van ons 

dorp. Ik had er al een tijdje iets over gehoord maar het stel 

was ik nog nooit tegengekomen. Tot dinsdagochtend 29 

mei rond half zeven,  Nantske mijn hond op het Betonpad 

te hoogte van de wilde appelboom in de berm aansloeg. 

Iets groots bruins, iets groter dan mijn hond kwam uit de 

sloot daarachter te voorschijn, rende niet weg maar stond 

doodstil naar ons te kijken met 

gestrekte hals: een reebok 

[Capriolus capriolus L.] . Om 

vervolgens na tien seconden die 

wel tien minuten leken, met een 

sierlijke sprong zijn Latijnse 

soortnaam gedachtig, door het 

hoge gras weg te springen rich-

ting het Boterdiep maar daarbij 

zeker drie keer weer stopte met 

rennen, naar ons omkeek om 

vervolgens weer voort te dansen 

op die sierlijke, slanke poten. De dagen daarop kwam ik de 

bok samen met de hinde in die hoek naast de windsingel 

van boerderij de Haver voortdurend tegen. Maandag 4 Juni 

leek het wel of de bok in de war was want ze rende voort-

durend zonder enige aanleiding voor zover ik dat kon zien 

op en neer daar. En datzelfde gedrag zag ik meer dan twee 

weken later opnieuw . Maar nu in een heel andere omge-

ving. Nu waren de bok en de hinde een paar dagen al op 

de weiden tegenover het erf van Afke Lantingh aan het 

grazen . De dag daarna , donderdag 21 Juni leek het wel 

of de bok opnieuw vreselijk in de war was. Hij rende het 

hele perceel af van west naar oost en weer terug. En dat 

een aantal keren achter elkaar. Daarna heb ik ze niet 

meer terug gezien. 

Schommelen 

Voor de tweede keer hebben de boeren van de genoem-

de percelen  deze maand ook weer hun gras gemaaid en 

ingekuild of in plastic balen verpakt. Woensdag 6 juni zag 

ik hoe in volle vaart de Krone Jaguar BIG M 420 van 

Loonbedrijf Wieringa , een cyclo-maaier in een mum van 

tijd het gras afmaaide op de wei links van het pad, het 

perceel van Roseboom. Indrukwekkend wat deze machi-

nes wel niet vermogen via uitmuntende techniek. Jammer 

is wel dat door de snelheid eventuele jonge dieren in de 

wei geen schijn van kans hebben. De dag erop hetzelfde 

recept op de grote percelen van Harm van der Giezen. 

Wel, bijna gelukkig 

als compensatie zorgt 

de akker met winter-

tarwe aan de andere 

kant van het Beton-

pad ervoor dat een 

typische akkervogel 

als de gele kwikstaart 

[Motacilla flava L.]  

[weer terug is na mis-

schien wel zes jaar 

weg geweest te zijn.  

 

De reebok was net zo 
verbaasd 

Parende Azuurwaterjuffers  
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als ik op de internetencyclopedie, Wikipedia vond. Alle-

maal planten die hier in overvloed aanwezig zijn wanneer 

tenminste niet heel dom de bermen waar die planten te 

vinden zijn, fanatiek worden gemaaid of compleet ver-

hakseld worden . Daarmee maak je niet alleen de le-

vensloop van bermplanten kapot maar blokkeer je bo-

vendien de voortplantingsmogelijkheid van heel wat vlin-

ders en andere insecten het hele seizoen. En dan maar 

klagen dat er zo weinig insecten zijn tegenwoordig.  

Goed dit was dan even een korte zondagspreek . Geniet 

deze zomermaanden, zolang het nog kan,  zoveel moge-

lijk van de natuur in en buiten ons dorp. Hopelijk hebben 

jullie dan ook weer wat natuurberichten om hier af te 

drukken.  

 

Zoals bekend is het adres:  

Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderden-

dam Tel.050-3049464 Mobiel: 06-18849215 E-mail: 

c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl  

En wie mijn ‘avonturen ‘ buiten dagelijks wil volgen, 

dat kan op : www.facebook.com/kees.willemen92  

 

 

Ze zijn zo licht, 18 gram , dat ze kunnen plaatsnemen op 

de halm van de wintertarwe en daarop zitten te schom-

melen. 

 

Legboor 

De akker is ook een mooie verstopplek voor hazen die 

daar prettig de nacht kunnen door brengen om vervol-

gens in de weiden aan de overkant hun buik vol te eten. 

Ik heb daar gisteren, 23 juni en vandaag, 24 juni zeker 

vier hazen [Lepus europaeus L.]  gezien. Een foto met 

mijn smartphone van veraf genomen dus niet van gewel-

dige kwaliteit maar hazen zijn nu eenmaal uiterst alert. 

Mensen die echt kunnen fotograferen zoals de vaste fo-

tograaf van deze rubriek, Sieb-Klaas Iwema , slaagde er 

met een reeks foto’s in deze maand het liefdesleven van 

de Azuur Waterjuffer [Coenagrion puella L.] vast te leg-

gen.  Het mannetje van dit fraaie insect is blauw van 

kleur met allerlei strepen. Het vrouwtje  bruin. Het man-

netje zet sperma af in het rugschild van het vrouwtje. Het 

vrouwtje zet de dan inmiddels bevruchte eitjes met een 

legboor, haar zogenaamde ovipositor op waterplanten af.  

Waterjuffers zijn niet ontzettend groot. Hun spanwijdte is 

maximaal vijf cm. En van kop tot staart zijn ze 3, 5 cm. 

Ze zijn veel te zien in het buitengebied van ons dorp, 

vooral in de buurt van Landgoed Oude Bosch met zijn 

gracht. Want er moet voor hen natuurlijk wel water in de 

buurt zijn. Ze zetten hun eieren immers op waterplanten 

af. Daaruit groeien larven, zogenaamde nimfen  die na 

twee jaar via een waterplant naar boven klimmen. En 

heel bijzonder zodra het larve- insect boven het water is, 

komt uit de rug dan de waterjuffer te voorschijn. 

 

Dom maaien 

Mei, juni en juli zijn de maanden dat nachtvlinders heel 

erg actief zijn .Deze vlinders werden vroeger ten onrech-

te allemaal motten werden genoemd. Een aantal van die 

nachtvlinders zijn ook overdag actief zoals de Mendica-

beer [Diaphora mendica L.] De vrouwtjes zijn stralend wit 

met zwarte stippen op de voorste vleugels en hebben 

een ‘wollige’ witte kraag om hun kop. Sieb-Klaas maakte 

er een schitterende foto van.  Mannetjes zien er veel on-

ooglijker uit,’ rook- tot grijsbruin’ zoals mijn Readers Di-

gest vlinder- en insectenboek uit 1991 op pag.185 ver-

meldt. Ze zetten hun eitjes af op bomen en planten die 

daarom waardplanten worden genoemd als berk en wilg. 

En planten als kattenstaart, dovenetel en weegbree zo-

Deze schoonheid is het vrouwtje van de Mendicabeer  

 SVO straten-voetbaltoernooi 
 
Sportief en gezellig 

Met dank aan  
Johannes van der 
Helm voor de foto’s 

mailto:c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl
http://www.facebook.com/kees.willemen92
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Kerkdiensten Ned. Hervormde Kerk 

 

01-07-18 19.00 uur  Dhr. F. Verkade uit Hoogeveen 

08-07-18 19.00 uur  ds. C. Hoek 

15-07-18 19.00  uur ds. W. van der Wind Onstwedde 

22-07-18 19.00  uur ds. C. Hoek 

29-07-18 19.00  uur ds. H. van Wingerden Rijssen 

 

 

Kerkdiensten Protestantse Kerk Bedum 

 

8-jul 09.30 uur H.S. Huizenga 

15-jul 09.30 uur Doop B.J. Diemer 

22-jul 09.30 uur H.S. Huizenga 

29-jul 09.30 uur Gastpredikant Bedum 

5-aug 09.30 uur H.S. Huizenga 

12-aug 09.30 uur Predikant in opleiding M. van der Laan 

19-aug 09.30 uur B.J. Diemer 

26-aug 09.30 uur Gastpredikant Harkstede  

                                  Mw. A. Kruizenga 

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 verant-

woordelijk tandarts na telefonisch overleg te consul-

teren. Naam en telefoonnummer van de dienst-

doende tandarts is te beluisteren op de telefoonbe-

antwoorder 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 opne-

men 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  

 

Dierenartsen 

Dierenartsenpraktijk Van Stad tot Wad, Bedum Voor 

gezelschapsdieren: 050-3014260  

Voor landbouwhuisdieren: 0596-518242  

Dierenartsenpraktijk Noord West Groningen, Win-

sum Tel: 0595-441800 

 

Politie / Brandweer / Ambulance: 

Alarmnummer 112 

Politie, niet dringende meldingen 0900-88 44 
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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 opge-

richt en zoekt u deelnemers, wilt u zichzelf of 

iemand anders voorstellen of wilt u oproepen 

tot actie? Laat het ons weten!  

 

Stuur uw kopij in word per e-mail, uiterlijk zondag 

26 augustus naar de redactie van het Nijsjoagertje:  

nijsjoagertje@outlook.com  

 

Bijdragen van:  Annemieke Neuteboom, Kees Wille-

men, Annemiek Wassenaar, Marian van Voorn 

 

Foto’s:  Johannes van der  Helm, Kees Willemen 

 

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 

Agenda:  
 
Tentoonstelling in DE KERK, Bedumerweg 34 tot 

en met 29 juli vrijdag, zaterdag en zondag van 11-

17 uur. 

 

Alvast noteren in je agenda: 

Scheepsjoagen 31 augustus & 1 september 2018  

(een jubileum: 25 jaar alweer het feest der feesten) 

 

Laatste vrijdag van de maand: oud papier 

 

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

 

 
Het Nijsjoagertje gaat met vakantie. 
Eind augustus zijn we er weer.  
Fijne zomer allemaal! 
 
 
 

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. Om-

dat het Nijsjoagertje ook online staat, zijn illegaal gebruikte foto's gemakkelijk te vinden. Dus om boetes te voorko-

men: gebruik alleen eigen foto's of beelden waarvoor u toestemming hebt gekregen van de maker.  

Foto: Johannes van der Helm 


