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Jaargang 1   nummer 1   april 2000 

Jaargang 18   nummer 8                   september 2018 

Maandelijks Nieuwsblad voor Onderdendam en Omstreken 

is al begin dit jaar gestart met steun van de provincie 

Groningen, die daarvoor wekelijks ambtelijke onder-

steuning geeft. Doel is voor ons dorp een nieuwe  

ambitie te kunnen formuleren: Historisch Watererf-

goed Onderdendam.  

 

Wat houdt dat precies in? 

  

* Eén platform   

Als kruispunt van vier kanalen is door de eeuwen 

heen ons dorp uitgegroeid van een plukje huizen in de 

middeleeuwen  tot in de negentiende eeuw een zeer 

belangrijk centrum voor rechtspraak, bestuur, handel 

van agrarische producten en scheepvaart. Daardoor 

heeft Onderdendam als dorp een totaal ander karakter 

dan de omringende plaatsen op het Hogeland. De be-

langrijkste vraag is hoe kunnen we die kostbare erfe-

nis uit het verleden veilig stellen. Nu gaan allerlei ver-

schillende instanties afzonderlijk over water, land-

schap en karakteristieke panden en monumenten. 

Doel is een platform te creëren waarin allerlei partijen 

beter met elkaar gaan samenwerken onder één noe-

mer. Wij als werkgroep noemen dat: Historisch Water-

erfgoed Onderdendam.  

 

* Interactieve digitale kaart 

Wat hopen we dat Onderdendammers gaan doen van-

af september? Wij hebben zoveel mogelijk verhalen 

van U nodig over de geschiedenis van het huis waarin 

u woont en zijn directe omgeving . Er is al veel uitge-

zocht op dit gebied in het verleden door wijlen onze 

dorpsgenoot Aart Brakema. Door hem beschikken we 

over een heel archief van wat zich in ons dorp heeft 

afgespeeld. Maar er is natuurlijk meer. Wat speelde 

Vanaf half oktober start een groot onderzoek in ons 

dorp en zijn directe omgeving  met als doel het uiterlijk 

van ons fraaie dorp voor de verre toekomst te kunnen  

garanderen. Dit omdat er zeer concrete bedreigingen 

zijn zoals alle schade die wordt aangericht door de ge-

volgen van de gaswinning. En wat ons op dat gebied 

nog meer aan akeligs te verwachten staat.  Maar ook de 

landelijke omgeving van Onderdendam is de laatste 

twintig jaar heel sterk van karakter veranderd. Door de 

intensivering in de melkveehouderij is veel van het ver-

trouwde landschap aan sloten, struiken en bomen ver-

dwenen. Waardoor het karakteristieke landschap steeds 

meer inwisselbaar wordt voor welk gebied in Nederland 

dan ook. 

Op de plek waar nu het dorpshuis staat , stond omstreeks 1920 

het postdistributiecentrum voor heel  

Noord-Groningen  

 

Een groot deel van dat onderzoek wordt gedaan door 

een professionele organisatie, te weten Libau Steunpunt 

Cultureel Erfgoed. De voorbereiding van een en ander 

Wie woonden er honderd jaar geleden in mijn huis?  



2 

zich allemaal op het water af in het dorp? Hoe kwam 

het dat de steenfabrieken, zo talrijk ooit rond ons dorp, 

zijn verdwenen. Plan is om tot een interactief digitale 

kaart te komen voor iedereen toegankelijk geïllustreerd  

met zoveel mogelijk filmpjes en foto’s die de karakte-

ristieke waarden in beeld moet brengen van ons dorp. 

De kaart dient daarnaast ook als beleidsinstrument 

voor de overheid bij het nemen van allerlei ingrijpende 

beslissingen. Dit om te voorkomen dat er voor het dorp 

belangrijke zaken verdwijnen bij toekomstige verande-

ringen. We krijgen bij dit soort werkzaamheden extra 

professionele ondersteuning van de Groninger Archie-

ven.  

 

Een eerste bijeenkomst om te kijken hoe een en ander 

efficiënt te organiseren valt is op dinsdag 25 septem-

ber om 19u30 in het Dorpshuis. Wij hopen op veel be-

langstelling van iedereen. 

 

Voor nadere inlichtingen:  

 

Werkgroep Historisch Watererfgoed Onderdendam 

Secr. Kees Willemen  

Bedumerweg 48 

9959 PH Onderdendam 

den om erfgoed en landschap zo veel mogelijk te ont-

zien, met name de loop van het historische Boterdiep.  

 

 

Waar de gemeente eerder aangaf, dat de wijziging van 

het bestemmingsplan in oktober in de gemeenteraad 

gebracht zou gaan worden, wordt het steeds onwaar-

schijnlijker, dat het college van B&W in Bedum  nog de 

kans krijgt het voorstel in stemming te brengen in de 

raad. Na de samenvoeging van de BMWE- gemeenten 

wordt dit een zaak van de gemeente Hogeland en zou 

het inzet moeten worden van de verkiezingen in no-

vember.  

 

Op 12 september – inloop vanaf 19:30 en aanvang 20 

uur – houdt de Stichting Behoud Boterdiep een bijeen-

komst in het Trefcentrum in Bedum. Iedereen die iets 

vindt van het verleggen van het Boterdiep en de bouw 

van de betonnen kolos op deze plaats is welkom, in-

clusief Friesland Campina, het college en gemeente-

raadsleden. In tegenstelling tot de twee  informatiebij-

eenkomsten van de gemeente in april mogen de deel-

nemers nu alle onderwerpen aan de orde brengen 

over de omstreden bouw en hun mening weergeven.  

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur van de stichting 

 

 

 

  

Acties Behoud Boterdiep maken veel los  

 

De oorspronkelijke actie uit Onderdendam  tegen het 

vernietigen van de zichtlijn Onderdendam – Walfri-

duskerk heeft veel losgemaakt. Omdat deze actie  niet 

uitsluitend een zaak mocht worden van Onderdendam 

– we zouden te makkelijk als lastig dorp terzijde wor-

den geschoven – hebben wij nu de krachten gebun-

deld met de dorpsvereniging in Bedum APB en de 

Historische Vereniging gemeente Bedum.  Uit de nieu-

we wijk Ter Laan komen nu ook krachtige bezwaren.  

 

De stichting Behoud Boterdiep heeft een uitvoerige 

zienswijze ingediend, die al  grotendeels geschikt is 

voor een procedure bij de Raad van State. Op onze 

oproep zijn 50 zienswijzen ingediend, waaronder die 

van de erfgoed vereniging Heemschut, het Groninger 

Landschap, de Historische Vereniging en APB Be-

dum.  

 

 Ook vinden gesprekken plaats met de politieke frac-

ties in de gemeenteraad.  De mer-commissie heeft het 

college van B&W  een aanwijzing gegeven, dat alter-

natieve locaties beter in kaart gebracht moeten wor-
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Tentoonstelling in DE KERK 
 
Van 8 september tot en met 14 oktober is er een  

nieuwe tentoonstelling te zien in De Kerk: ‘Karst Ze-

venberg voor het voetlicht’. 

 

In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw, werd 

er in de stad Groningen en in het ommeland veel ge-

bouwd. Eén van de favoriete stijlen van de architecten 

destijds was de Amsterdamse school. Dit is in Gronin-

gen zo veel toegepast dat er zelfs sprake is van een 

Groningse variant van de Amsterdamse school.  

 

Karst Zevenberg uit Bedum is één van de architecten 

die veel gebouwd heeft in deze stijl, hij ontwierp onder 

andere deze  woning aan het Boterdiep. De bijdrage 

van Zevenberg is tot dusver onderbelicht gebleven 

maar daar komt nu verandering in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de tentoonstelling zijn foto’s en tekeningen te 

zien de ontwerpen van Zevenberg in de provincie Gro-

ningen. Verder is er aandacht voor de planologische 

ontwikkeling van Bedum (nieuw Bedum) en de landar-

beiderswet van 1918. Zevenberg ontwierp voorname-

lijk woningen. Zevenberg experimenteert met expres-

sieve dakvormen: gebogen, geknikt en combinaties 

daarvan. Later gaat hij over tot baksteenexpressionis-

me. Wat dit precies is? Kom naar de tentoonstelling en 

u weet meer!  

 

We zijn open van vanaf 8 september van vrijdag tot en 

met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang is  

€ 5,00 euro. 

 

 

Expositie in het Dorpshuis 

Van 1 september tot 31 december wordt het werk van 

Marlot Akkermans geëxposeerd in zaal 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote liefdes 

Grote liefdes hebben we (hoop ik) allemaal. Ik heb er 

ook een paar: mijn familie, muziek, taal en schilderen. 

Mensen en dingen die het leven kleur en betekenis 

geven en soms ook voor een fijne gedachteloze verpo-

zing zorgen.  

 

Sinds 1 oktober 2017 wonen wij in Onderdendam en 

van die beslissing hebben we geen moment spijt ge-

had. Al snel kreeg mijn muziek hier ook ruimte en via 

die muziekcontacten ben ik uitgenodigd om wat schil-

derijen in het dorpshuis op te hangen. Schilderen en 

tekenen doe ik al mijn hele leven. Wat ik er het leukst 

aan vind, is het spelen met kleuren en het neerzetten 

van een sfeer. Het allerliefst schilder ik op hout 

(meubeltjes bijvoorbeeld) of MDF-panelen. Maar omdat 

die lastig op te hangen zijn, laat ik in het dorpshuis een 

paar schilderijen op doek zien. Het zijn schilderijen met 

een voor mij bijzondere lading, want ik heb ze gebruikt 

als de voorkant van kaartjes die mij zeer dierbaar zijn. 

Die kaartjes hangen ook in het dorpshuis, om te laten 

zien hoe dit soort schilderijen bijvoorbeeld gebruikt kun-

nen worden. Ook in opdracht heb ik wel eens wat ge-

maakt: met gerichte wensen maak ik een schilderij dat 

vervolgens bijvoorbeeld in een boekomslag verwerkt 

kan worden. Dat vind ik een leuke manier van ‘werken’.  

Dus mocht je naar deze doeken kijken en denken: 

‘Goh, dat vind ik een leuke stijl’, dan mag je altijd con-

tact met me opnemen. Misschien kan ik voor jou, met 

jouw wensen, ook iets maken.  

 

Ik vind het een eer om hier mijn schilderijen op te  

mogen hangen.  

 

Met liefs, Marlot  

marlot_akkermans@hotmail.com 

 

Wil jij ook een keer exposeren in “zaal 1” neem dan 

contact op met Jan Dijkema telefoon 050 3049193. 

mailto:marlot_akkermans@hotmail.com
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Na een lange hete zomer starten we op donderdagochtend 

20 september weer met De Verzoamelstee. De afgelopen 

jaren hadden we een constant aantal van rond de 20 be-

zoekers. Dat is een mooi aantal. We hopen dat vast te 

houden. Ook het komend seizoen hopen we u een afwis-

selend programma aan te bieden, met koffieochtenden, 

lezingen, excursies........Laat u verrassen. 

 

En de mensen die we af en toe horen zeggen: ‘ja, die le-

zing leek me wel interessant, mag ik wel komen en hoor ik 

daar wel?’ JA, DOEN! Iedereen is welkom.   

 

Met vriendelijke groet, leden werkgroep Verzoamelstee 
 

Programma september  

 

20 september: Opening van het nieuwe seizoen 

Vandaag starten we met een nieuw seizoen. We gaan te-

rugkijken naar de filmbeelden van de ‘Zomertuin’ van ’t 

Hoog Holtje enkele jaren geleden. Omlijst met zomerge-

dichten door Anneke Mekkes. 

 

En we horen natuurlijk graag de zomerverhalen van onze 

bezoekers. 

 

27 september: Excursie naar De Japanse Tuin 

 

U zult misschien denken dat de tuin ver weg is, maar deze 

tuin is gewoon aan de Bedumerweg.  

 

Bart Nuis en Aukje v/d Beek nodigen ons van harte uit aan 

de Bedumerweg 38. Daar hebben zij een eigen Japanse 

tuin gerealiseerd. Ze nemen ons mee in een andere we-

reld. 09:45 verzamelen bij het dorpshuis. Koffie en stoelen 

zijn aanwezig. 

Voor elke ochtend geldt: zaal open 09:30 uur en aanvang 

10:00 uur. Tenzij anders aangegeven. 

 

Sportief bewegen voor 65-plussers   
 

In november 2017 heeft De Verzoamelstee het initiatief 

genomen, samen met de sportvereniging Balans uit Be-

dum en Het huis van de sport om in Onderdendam te 

starten met sportief bewegen voor 65-plussers 

 

Een kleine groep 65plussers heeft het afgelopen sei-

zoen intensief deel genomen aan bewegings-/balans- 

en valpreventieoefeningen en aan groepsspel, en her-

sengymnastiek o.l.v. een gymlerares van Balans, ge-

specialiseerd in werken met 65plussers. 

 

Wij starten weer op maandag 10 september van 10.30 

tot 11.30 uur in het dorpshuis. Heeft u ook behoefte aan 

meer bewegen in de wintermaanden, en wilt u zich 

fitter voelen? Meld dan aan. U bent van harte welkom. 

  

SPORTIEF BEWEGEN 

 

Waar:  Dorpshuis Zijlvesterhoek  Achterweg 1 

Wanneer:  elke maandagochtend van 10.30 tot 11.30 

  uur. Na afloop een gratis kopje koffie 

Kosten:  15 euro per maand en eenmalig 7,50 in

  schrijfgeld 

Kleding:  gemakkelijke kleding en sportschoenen  

Opgave:   Hanneke de vries tel: 3049249 

                     E-mailadres; hannah@kpnplanet.nl 

Start:  maandagochtend 10 september 10.30 uur. 

 
N.B. U kunt ook eerst een gratis proef-
les  bijwonen             
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Auke Hulst en Christof Bauwes samen in het 

dorpshuis 

Schrijver en musicus Auke Hulst 

en dorpsgenoot en  

gitarist Christof Bauwens treden 

samen op in Dorpshuis 

van Onderdendam!  

  

Het lijkt nog ver weg, maar houdt u 

maandagavond 19 november vrij in 

uw agenda! En zegt het voort. Die 

avond verzorgen Auke Hulst en Christof Bauwens 

een muzikaal-literair optreden in ons Dorpshuis. Zij  

kennen elkaar goed, want spelen samen in de band 

van Auke Hulst ‘De Meisjes’.  

 

Auke Hulst groeide op in Groningen in een buitengebied 

van Slochteren. Zijn jeugd daar beschreef hij in 

de prachtige autobiografische roman ‘Kinderen van het 

ruige land’. Dit najaar is Auke Hulst gastschrijver van de 

RUG. Hij geeft in oktober een 4-tal openbare lezingen in 

Stad en zal lesgeven aan studenten. Hulst schrijft zeer 

beeldend in een mooie taal. Hij heeft veel fantasie. Op de 

een of andere manier slaagt hij erin om als schrijver en 

mens! toegankelijk te blijven als je zijn boeken 

leest. Hoewel het literatuur is lijken zijn gevoelens en ge-

dachten dichtbij.  

 

Christof Bauwens is dorpsgenoot. Hij is fulltime musicus en 

docent. Naast het spelen in De Meisjes begeleidt hij onder 

andere Erwin de Vries. Christof geeft les aan 

het Noorder Muziek-instituut in Groningen en is docent aan 

de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden.   

De avond wordt georganiseerd door het Cultureel Plat-

form Onderdendam en de Leeskring Onderdendam. In het 

volgende Nijsjoagertje  volgt nader bericht. In de Leeskring 

lezen we nu de overdonderende roman ‘En ik herinner me 

Titus Broederland’.  

 

De toegangsprijs voor is 5 euro, te betalen op de 

avond. Plaatsen kunt u reserveren door een e-mail te stu-

ren naar cultuurinonderdendam@gmail.com met vermel-

ding van uw naam en het aantal plaatsen.  

 

Jan ‘t Mannetje  

 

 

Oproep steun stichting behoud Boteterdiep 
 

College van B&W in Bedum toont weinig respect voor 

landschap, erfgoed en ruimte in buitengebied. 

 

B&W is  voorstander van het verleggen van het eeuwen-

oude Boterdiep voor de bouw van een industrieel beton-

nen kolos van  FrieslandCampina. Hierbij als voorbeeld 

bouw melkpoederfabriek in Borculo. 

   

Dit gaat ten koste van land-

schappelijke zichtassen, erf-

goed, open landschap, uitzicht 

en woongenot. 

 

Inmiddels zijn door meerdere 

partijen, waaronder de Stichting Behoud Boterdiep, in-

dringende zienswijzen ingediend op het voorontwerp van 

de gemeente Bedum. De stichting stelt zich ten doel om 

het historisch cultureel erfgoed, het Boterdiep, te be-

schermen en te behouden zoals het al meer dan 1000 

jaar zijn loop heeft. De Stichting gaat zich met alle demo-

cratische middelen verzetten tegen het onzalige plan van 

de gemeente.  

 

Wij zijn niet tegen uitbreiding van Friesland Campina, 

maar wel tegen het plan zoals gepresenteerd in het voor-

ontwerp van het bestemmingsplan “Zuivelpark Bedum”, 

dat door de gemeente ter inzage is gelegd op 8 juni j.l. 

 

U kunt ons volgen op Facebook onder Stichting Behoud 

Boterdiep. Op 12 september (met inloop vanaf 19:30 uur) 

vindt in het Trefcentrum te Bedum een bijeenkomst van 

de stichting plaats. Iedereen die een mening heeft over 

de nieuwbouw is welkom.  

 

U kunt de stichting steunen met een gift op bankrekening 

NL05RABO0330970658 ten name van Stichting Behoud 

Boterdiep.  

Met dank voor uw steun en graag tot 12 september,  

 

Bestuur Stichting Behoud Boterdiep.  

Jan Sietsema, voorzitter 

Lolke Weegenaar, secretaris 

Harry Hoving, penningmeester. 
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Stand van zaken Energietransitie 

 
Op het dak van de bedrijfshal van Janny en Roelf Beuke-

ma zijn de zonnepanelen inmiddels aangebracht. Het zijn 

er veel, twee dakvlakken vol! En je kunt ze goed zien als 

je van Winsum naar  Onderdendam rijdt.  

Foto’s: Martijn Heemstra  

 

Het wachten is nu op de aansluiting met het elektriciteits-

net; een dezer dagen wordt die gerealiseerd. Hiervoor 

moet een gestuurde boring onder het Winsumerdiep door 

plaatsvinden.  

 

Nadat de aansluiting is gemaakt, wordt stroom geleverd 

aan het net en kunnen de participanten genieten van hun 

stroomaandeel en het voordeel daarvan.  

 

Er is nog een klein aantal participaties in de coöperatie te 

vergeven. Voor belangstellenden: neem contact op met 

Kees Willemen ( c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl) of  Marian 

van Voorn (marian@hoppa.me).  

 

Namens de werkgroep ENERGIETRANSITIE,  

Rob Biermasz, voorzitter  

 

 

 

29 september Tocht om de Noord 

Ook in eerdere Nijsjoagertjes heeft u al kunnen lezen over 

de Tocht om de Noord. 

 

Zaterdag 29 september is het dan zover, vanaf 10.30 tot 

ongeveer 16.00 zullen er een kleine 5000 wandelaars door 

ons dorp lopen. De route gaat vanuit richting Middelstum 

via de Uiterdijk, over de Haver naar De KERK, daarna via 

de Uiterdijk naar het dorpshuis en uiteindelijk via landgoed 

Oudenbosch richting Winsum. Rondom het dorpshuis zal 

vanuit de organisatie een tweetal muziekacts te zien zijn.  

 

Graag doen wij nog een beroep op inwoners uit het dorp 

of omgeving om op een nog uit te zoeken plaats in het 

dorp iets te zingen of voor te dragen. Dit optreden hoeft 

niet lang te duren, maar het zou mooi zijn als er geduren-

de de gehele wandelperiode een Onderdendams muzikaal 

intermezzo is. Lijkt het jou /u leuk om hieraan bij te dragen 

geef je op via afienabenthem@gmail.com 

Verder willen wij alle bewoners langs de route vragen om 

zoveel mogelijk de Groningse vlag uit te steken. De stra-

ten zullen verder zoveel mogelijk versierd worden. In het 

dorpshuis zal er natuurlijk catering zijn voor de wande-

laars, maar ook u als inwoner bent van harte welkom om 

langs te komen en om van de sfeer te genieten. 

 

Tot ziens op 29 september 

Afiena Benthem 

mailto:c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl
mailto:marian@hoppa.me
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Hallo dorpsgenoten, 

Wij hebben jullie nodig! 

 

 

Binnenkort start de Jumbo supermarkt in 

Bedum met een grote sponsoractie Spek 

de kas voor clubs en verenigingen. Voor 

elke €10 aan boodschappen bij Jumbo ontvangt u een 

voucher, die u kunt besteden aan één van de deelne-

mende clubs/verenigingen.  

 

Het Scheepsjoagen Onderdendam en de Voetbalclub SV 

Onderdendam doen hier aan mee. U begrijpt het mis-

schien al, wij hebben jullie als dorpsgenoten nodig om 

onze kassen te spekken. 

 

Het Scheepsjoagen Onderdendam wil graag het 

Scheepsjoagen kunnen blijven organiseren. 

De voetbalclub SV Onderdendam heeft behoefte aan 

nieuwe voetbaldoelen om te kunnen blijven voetballen.  

 

De verkregen vouchers kunt u doneren aan een deelne-

mende vereniging naar keuze  

• via de actiekast in de winkel 

• of thuis via de Facebookpagina van Jumbo Bedum 

• of in de brievenbus deponeren van één van de 

contactpersonen 

 

De actie loopt van 10 september tot en met 21 no-

vember. Helpt u mee om onze dromen uit te laten ko-

men? 

 

Scheepsjoagen is het Feest der Feesten dat dit jaar 25 

jaar bestaat. Het Scheepsjoagen Comité wil graag de 

komende jaren het Feest blijven organiseren voor jullie. 

 

De leden van de kleinste voetbalclub hebben behoefte 

aan nieuwe voetbaldoelen om zo hun geliefde sport te 

kunnen blijven uitoefenen. SPORTEN IS GEZOND! 

 

Wekelijks op dinsdag brengt Jumbo iedereen op de 

hoogte van de tussenstand via de Facebookpagina van 

Jumbo Bedum en via het scorebord in de winkel. 

 

Contactpersonen: 

 

Namens het Scheepsjoagen Onderdendam 

Marjan Keller 

Uiterdijk 25, 9959 PK Onderdendam 

Tel.nr.:06 20380000 

 

Namens Voetbalclub SV Onderdendam 

Hennie van der Helm  

Warffumerweg 27, 9959 TE Onderdendam 

Tel.nr.: 06 40518167 
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 maken kan je overigens ook veel geld besparen omdat 

er geen druk is van emoties of tijd. Je hoeft niet alles te 

weten maar kan globaal aangeven wat belangrijk voor je 

is. Dat biedt nabestaanden een leidraad en voorkomt 

dat de onpersoonlijke standaard leidend is op jou af-

scheid. 

 

Neem vrijblijvend contact op voor een gesprek, verzeke-

ringscheck of informatie. 

 

Onder Ons Uitvaart, Mariele Mijnlieff, 06 1998 50 15 

info@onderonsuitvaart.nl , www.onderonsuitvaart.nl 
 
 

 

Win een levensfeest t.w.v. €1000,- via  

Onder Ons Uitvaart 

 

Stilstaan bij het laatste afscheid is natuurlijk eng. Maar 

het is altijd helpend voor nabestaanden en je hoeft het 

maar 1x te doen. Bovendien staat nu wel iets bijzonders 

tegenover. 

 

Maak kans op een levensfeest t.w.v. €1000,- euro! Of 1 

van de 10 boeken: Laat je niet kisten door de commer-

cie! Alles voor de moed van jou om bij leven 1x stil te 

staan bij wat dan belangrijk voor je is. 

 

Hoe maak ik kans? Heel eenvoudig: vul de online 

checklist in 'Ideeën over afscheid en uitvaart' of vraag 

vrijblijvend een gesprek of verzekeringscheck aan bij 

Onder Ons Uitvaart voor 31 oktober 2018. Lees meer op 

www.onderonsuitvaart.nl of bel 06 -19 98 50 15 

 

 

Nieuwe ondernemer in de regio! 
 
In het najaar van 2017 is Mariele Mijnlieff uit Stedum 

haar eigen bedrijf begonnen: Onder Ons Uitvaart. Ze 

helpt families om zelf regie te nemen in de week van 

de uitvaart zodat het afscheid passend wordt bij de 

overledene én de nabestaanden. Dat is niet altijd van-

zelfsprekend. Wanneer een naaste overlijdt voelen 

naasten zich over-

vallen, onzeker en 

onervaren, terwijl 

er in korte tijd van 

alles moet worden 

geregeld. De nei-

ging bestaat dan 

om de regie uit 

handen te geven 

en te doen ‘wat 

gebruikelijk is’ of te 

kiezen uit de stan-

daard die de uit-

vaartleider aan-

reikt.  

 

Afscheid en uitvaart samen in eigen hand 

Mariele Mijnlieff begrijpt die behoefte maar gelooft dat 

nabestaanden daar in wezen niet echt mee geholpen 

zijn. Een overlijden overkomt je. Door bewust keuzes 

te maken voor wat passend is, krijg je weer een beetje 

regie. Een goed voelend afscheid geeft voldoening en 

biedt een basis voor vervolg. Alles draait om de over-

ledene maar ik werk voor en met de nabestaanden. Zij 

moeten verder met het verlies. Ik betrek hen en ga uit 

van wat ze wél weten. Ook al zijn ze overvallen, onze-

ker en (soms) onervaren, ze zijn niet handelingsonbe-

kwaam. Zij weten wat goed voelt. Ze kennen de over-

ledene. Samen weet je wat goed is om te doen. Zo 

kom je met Onder Ons Uitvaart tot precies passend 

persoonlijk afscheid. Dat kan eenvoudig of groots, an-

ders of gewoon, er is veel gebruikelijk maar alles mag 

en kan ook anders. 

 

Keuzes bij leven 

Voor wie zelfregie belangrijk is, helpt het om er bij le-

ven een keer bij stil te staan. Mariele Mijnlieff organi-

seert regelmatig gratis informatiebijeenkomsten over 

zelfregie bij afscheid en uitvaart. Het begint al met de 

keuze voor de uitvaartbegeleider zelf. Veel mensen 

weten niet dat je vrij bent om te kiezen wie je als uit-

vaartbegeleider wilt, ongeacht waar je verzekerd bent. 

Bel je na een overlijden echter als eerste de verzeke-

raar, dan komt er een uitvaartbegeleider via hun en 

ben je die keuzevrijheid al kwijt. Door vooraf keuzes te 

mailto:info@onderonsuitvaart.nl
http://www.onderonsuitvaart.nl/
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Vrouge Vogels ien Onderndaam (147) 

 

Tekst: Kees Willemen 
 
Foto’s: Marion Bos, Sieb-Klaas Iwema, Kees Wille-
men 
 
Juli en augustus waren maanden om U tegen te zeggen 

als het om echt zomerse dagen ging. Van 2 Juli tot  22 

Augustus heb ik het weer zo natuurlijk mogelijk bij ge-

houden. Dat waren in totaal  54 dagen. Daar valt wel het 

een en ander over  te vertellen. 

 

 Allereerst was de gemiddelde ochtendtemperatuur tus-

sen zes en zeven uur ’s ochtends behoorlijk hoog n.l.: 

14,3 graad. Het waren zeer warme maanden, dat is 

geen nieuws. Maar echt tropisch werd het pas tussen 21 

Juli en 28 Juli. Met op donderdag 26 Juli een middag-

temperatuur van 36 graden in Onderdendam. 23 dagen 

kwam de wind uit het Noorden. Pas op 8 Augustus 

kwam de grote ommekeer. Toen begon de wind uit het 

zuidwesten te waaien. Maar wat iedereen inmiddels aan 

den lijve heeft ondervonden is dat het hier nauwelijks 

heeft geregend. Feitelijk was het van de 54 dagen 46 

dagen lang kurkdroog. Slechts acht dagen regende het. 

Buitjes van nauwelijks enige betekenis, alleen op don-

derdag 9 Augustus regende het eindelijk uitbundig: 23 

mm.  

 

Lieveling 

Het koude voorjaar en daarna de lange droge maanden 

maakten dat vlinders dit seizoen heel laat waren. Maar 

in augustus kwam er pas een ware explosie tot stand. 

Jammer was wel dat door de droogte heel veel bloeien-

de planten waar de vlinders normaliter hun nectar vin-

den, verdord waren.  

Maar toch, 13 augustus zag Marion Bos een bijzonde-

re vlinder, een zogenaamde kolibrievlinder 

[Macroglossum stellatarum L.]  die zeer actief honing 

zoog via zijn lange slurf uit een paarse vlinderstruik op 

haar erf aan de Uiterdijk. Het is best een forse vlinder.  

 

Zijn vleugels hebben een spanwijdte van 50 mm. En 

Sieb-Klaas Iwema, de vaste fotograaf van deze rubriek 

zag een aantal nachtvlinders met werkelijk schitteren-

de namen. Vlinders waar ik overigens zelf nog nooit 

van gehoord had. Heel roze en breekbaar oogt de Lie-

veling [Timandra Comae L.] en de Walstropijlstaart 

[Hyles galii L.] met zijn sterk contrasterende tekening. 

Zijn naam ontleent de laatste aan het feit dat zijn rups 

vooral een voorliefde heeft voor de walstro- plant 

[Gallium verum L.] een plant die zijn Latijnse naam ont-

leent aan het feit dat hij in de Oudheid vooral bij de 

Grieken werd gebruikt om melk te stremmen.  Of dat 

nu nog werkt zou ik best wel eens willen uitproberen. 

 

Reuzenwesp  

 Op de Facebook-pagina van Onderdendam ontstond 

op 22 augustus een levendige discussie wat je met de 

grootste wespensoort, de hoornaar aan moest. De 

Kolibrievlinder steekt zijn langer slurf in een vlinderstruik  

Roze vlinder met fascinerende tekening. Naam: Lieveling  

De Walstropijlstaart  
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hoornaar [Vespa crabra L.] is wel 32 mm lang [Foto 4] 

en nestelt in holle bomen. In het nauw gedreven kan hij 

behoorlijk gemeen steken. Wanneer hij bij toeval in huis 

geraakt, is het meest handige om rustig te blijven, een 

jampotje of glas te pakken en een stukje stevig karton, 

zoals een ansichtkaart en de reuzenwesp zodra hij op 

het raam gaat zitten snel met het glas of potje te bedek-

ken, de kaart onder het glas te schuiven en de kwaad-

aardige wesp buiten los te laten. Ben je toch bang om 

gestoken te worden of allergisch zorg dan dat je hysta-

mine in huis hebt, dat helpt bij dat soort zwellingen. 

 

 

Rode waas 

Zeer opvallend in de maanden juli en augustus is de 

aanwezigheid van reeën vlakbij het dorp. Je moet er wel 

vroeg voor opstaan om ze te zien, zo tussen half zes en 

zes uur maar op meerdere ochtenden ben ik ze op di-

verse plekken aan de oostkant van het dorp tegen geko-

men. Het zijn een reebok [Capriolus capriolus L.], een 

reegeit en een tweede reegeit , mogelijk een stuk jon-

ger. Op een zeker moment, dat was op dinsdag 31 juli 

stak in volle vaart een reebok het Betonpad over vlak 

voor het wiel van een verbouwereerde fietser uit Bedum. 

Waarschijnlijk ontstaat dat soort roekeloos gedrag uit-

sluitend in de bronstijd wanneer de jonge bokken op 

zoek gaan naar geiten en door het opstuwend testoste-

ron een soort rode waas voor de ogen krijgen. Net men-

sen bij tijd en wijle …  

Wel al met al genoeg reden om ook in de maand sep-

tember de neus buiten de deur te steken en mochten 

Enorme wesp: de hoornaar  

In galop, reebok en reegeit..  

jullie iets bijzonders zien of fotograferen dan is er al-

tijd ‘Vrouge Vogels’ om er met graagte melding van 

te maken. Stuur het na het inmiddels welbekende 

adres:  

 

Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderden-

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

c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl  En voor wie meer van 

mijn ‘ avonturen ’in het buitengebied van Onderden-

dam wil lezen. Ik schrijf een dagelijkse blog, ge-

naamd ‘De winkelhaak’ op mijn Facebook- pagina : 

www.facebook.com/kees.willemen92 

 

 

In het weekend van 8 en 9 september 2018 zijn 

meer dan vierduizend prachtige monumenten in 

heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen.   

 

Luxe landhuizen, vergeten onderhoudsloodsen, trot-

se kastelen en intieme boerderijtjes. Op de BankGi-

ro Loterij Open Monumentendag zet Nederland 

massaal de deuren open, in 2018 met speciale aan-

dacht voor het thema In Europa.  

 

Het is dé kans om een plek te bezoeken, die anders 

niet voor publiek toegankelijk is, of om mee te doen 

aan een bijzondere activiteit of rondleiding. Of het 

nu die geheime tuin is achter de kloostermuren, die 

gesloten villa aan het einde van de straat of dat mo-

numentale grachtenpand in de hoofdstad, op Open 

Monumentendag kunt u geschiedenis tot leven zien 

komen.  

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

 

02-09-18 19.00  uur ds. J.A.A. Geerts uit Zalk  

09-09-18 19.00 uur voorbereiding viering H.A.  

  ds. C. Hoek 

16-09-18 9.30 uur viering H.A. ds. C. Hoek 

16-09-18 19.00 uur nabetrachting H.A. ds. C. Hoek 

23-09-18 19.00  uur ds. G.W. van Wingerden  

  uit Stedum 

30-09-18 19.00  uur ds. C. Hoek 

 

 

Kerkdiensten Protestantse Kerk Bedum 

 

2-sep 09.30 uur Doop B.J. Diemer 

9-sep 09.30 uur Bevestiging ambtsdragers Diemer/ 

   Huizenga 

16-sep 09.30 uur Heilig Avondmaal H.S. Huizenga 

16-sep 15.30 uur HA Alegunda Ilberi H.S. Huizenga  

23-sep 09.30 uur B.J. Diemer 

30-sep 09.30 uur Startzondag Diemer/Huizenga 

7-okt 09.30 uur     Oec. dienst (MK) Cantorij  

   H.S. Huizenga  

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, schrijft u korte verhalen of gedichten, 

heeft u een club opgericht en zoekt u deelne-

mers, wilt u zichzelf of iemand anders voorstel-

len of wilt u oproepen tot actie? Laat het ons 

weten!  

 

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

23 september naar de redactie van het Nijsjoager-

tje: nijsjoagertje@outlook.com  

 

Bijdragen van:  Kees Willemen, Eddy Buisman, Lolke 

Weegenaar, Afiena Benthem, Hetty Slagter, Annemiek 

Wassenaar e.a. 

 

Foto’s:  Johannes van der  Helm, Kees Willemen,  

Annemiek Wassenaar, Martijn Heemstra, Marion Bos 

 

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

Toegang gratis. 

 

Tentoonstelling in DE KERK over Amsterdamse School 

architect Karst Zevenberg vanaf 8 september, Bedumer-

weg 34 Onderdendam.  

Toegang € 5,00 

 

Open monumentendag 8/9 september. In de hele provin-

cie zijn monumenten geopend en gratis te bezichtigen.  

 

Maandagavond 10 september leeskring in Dorpshuis.  

 

Op 12 september (met inloop vanaf 19:30 uur)  in het 

Trefcentrum te Bedum een bijeenkomst van de Stichting 

Behoud Boterdiep. Iedereen die een mening heeft over 

de nieuwbouw van Friesland Campina  is welkom.  
 

Dinsdag 25 september om 19.30 uur in het Dorpshuis 

eerste bijeenkomst Historisch Watererfgoed Onderden-

dam.  

 

Laatste vrijdag van de maand: oud papier (in september 

komen ze echt!) 

 

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

 

 
 
 
 

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.  


