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Jaargang 1   nummer 1   april 2000 

Jaargang 18   nummer 11                   december 2018 

Maandelijks Nieuwsblad voor Onderdendam en Omstreken 

Even voorstellen: Jacobien Mansholt 
 

Volop enthousiasme en motivatie maar het kost wel veel energie... 

Sinds een jaar woont Jacobien (34) met haar partner 

Jan Henk Hazelaar (35) twee poezen en hond Nina in 

Onderdendam, het pand waarin ze wonen, stamt uit 

1810 en was in het verleden een bakkerij met winkel. 

Bakkerij van de Riet voor ingewijden. Omdat Jaco-

bien erg geïnteresseerd is in de geschiedenis van 

hun huis is er al contact gelegd met mevrouw Tiny 

Louwes – van de Riet zodat verhalen verteld kunnen 

worden en foto’s gedeeld. 

Het huis waarin ze wonen, ligt aan het Winsumerdiep en 

is op dit moment verre van comfortabel, het is een bouw-

val.. Dat klinkt onaardig maar het zijn haar eigen woor-

den. Vanwege de geconstateerde aardbevingsschade 

lopen er allerlei procedures bij verschillende instanties. 

Het gebrek aan onderlinge afstemming en samenwerking 

tussen deze organisaties klinkt menig bewoner van ons 

dorp bekend in de oren. Het duurt ook allemaal drie lang 

en drie breed en dat levert frustratie en onrust op. Kort-

om? Ook nieuwe bewoners zitten dus opeens tot hun 

nek in de aardbevingsellende. 

 

Voor Jacobien was dit niet de enige tegenvaller in het 

afgelopen jaar, ze kreeg rugklachten en is uiteindelijk in 

mei geopereerd aan een hernia. Dit is goed verlopen 

maar vraagt toch ook weer de nodige energie en de rust 

die erbij werd voorgeschreven, dat komt natuurlijk hele-

maal niet goed uit met een huis dat er geheel onttakeld 

bij staat.  

 

Ook vanwege het feit dat Jacobien een eigen winkel drijft 

in de stad Groningen komt dit niet goed uit. In haar con-

ceptstore HOLTBAR wordt shoppen gecombineerd met 

heerlijke koffie. De winkel bevindt zich in de Oude Kijk in 

het Jatstraat en bestaat nu bijna vijf jaar. In eerste in-

stantie heeft ze het concept samen met één van haar 

twee zussen opgezet en verzorgt hun moeder het gebak. 

Dat laatste is nog steeds het geval: homemade baking. 

In de winkel kun je naast een heerlijke cappuccino of 

espresso ook terecht voor cadeautjes, papierwerk, 

woonaccessoires en sieraden. Gestreefd wordt naar zo 

veel mogelijk duurzame producten in een frisse Scandi-

navische sfeer.  

 

Jacobien maakt veel gebruik van sociale media als 

Facebook en Instagram om haar bedrijf te promoten. Ze 

heeft geen webwinkel omdat haar motto luidt ‘als je het 

doet moet je het goed doen’ en het goed opzetten van 

een internetwinkel kost nou eenmaal veel tijd!  

 

De achternaam Mansholt heeft inderdaad een familiever-

binding met Sicco, hij is een neef van haar opa. Ook Ja-

cobien is geboren in de Westpolder maar niet op de 
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boerderij Torum waar Sicco tot zijn veertiende woonde 

maar op Fletum. Haar broer die nu het akkerbedrijf runt is 

de 5
e
 generatie van de familie Mansholt. Vanuit de West-

polder naar de middelbare school in Warffum en daarna 

de hogere hotelschool in Leeuwarden. Na een periode bij 

het UMCG gewerkt te hebben als teamleider Banqueting 

en fondsenwerver voor het Beatrix Kinderziekenhuis, 

maakte ze een uitstapje naar de organisatie Noorderlink 

voor een detacheringproject. Tegelijkertijd runde ze ook 

het bedrijf samen met haar zus en is ze sinds 2017 volle-

dig werkzaam in HOLTBAR.  

 

De liefde voor het pand en voor het Groninger land maakt 

dat ze doorzetten, het moet op orde, het pand moet op 

onderdelen versterkt worden en kan dan verder ver-

bouwd, waarbij ook hier duurzaamheid voorop staat. Ze 

denken daarbij aan de aanschaf van een warmtepomp, 

dubbele beglazing en vloerverwarming. De rapportage 

voor de versteviging ligt klaar en de toezegging dat het 

voor het eind van het jaar klaar is houdt de moed erin. 

Met de wc zijn ze alvast begonnen om toch het gevoel te 

hebben dat ze aan het huis werken.  

 

Annemieke Neuteboom 

Winter-Kerstfair Onderdendam 
 
Zaterdag 22 december van 13:30 tot 17:00 uur organi-

seren wij onder de vlag van VVO weer een winter-

kerstfair in Onderdendam.   

 

 

Vorig jaar hadden waren  twee zalen open voor de bezoe-

kers en zoals het nu lijkt gaat dat weer lukken. We heb-

ben al veel aanmeldingen binnen. Standhouders van vo-

rig jaar zullen er weer zijn, maar ook een aantal nieuwe 

en dat maakt deze winter-kerstfair zeker de moeite waard 

om te bezoeken. We rekenen dan ook op jullie komst. Wij 

zorgen voor heerlijke snert en glühwein en onze nieuwe 

koortje uit Onderdendam “ODD” zorgt voor de muzikale 

omlijsting. Voor meer informatie mail naar kerstmarkton-

derdendam@gmail.com.  

 

Tot zaterdag 22 december in dorpshuis Zijlvesterhoek 

Groet Afiena en Jacqueline 

(foto: Frits Keller) 

Uitagenda Hogeland e.o. 
 
Wilt u weten wat er nog meer te doen is in Onderdendam 
en omstreken? In het dorpshuis wordt iedere maand een 
nieuwe  stapel ‘Da’s ja goud’ gebracht en hier staat bijna 
alles in.  
 
Heeft u zelf een activiteit georganiseerd? Maak het  
wereldkundig en stuur de 
samenstelster van de uit-
agenda een bericht:  
info@dasjagoud.nl 
  
Opgave altijd voor de 15e. 
 
In december komt er nog 
een uit en in februari 2019 
komt er iedere maand weer 
een nieuwe uitagenda.  

23 december Zingend de kerst in!  
Voor het hele gezin 

Zondag 23 december gaan we met z’n allen kerstliedjes 
zingen in De Kerk van 16.30 tot 17.30 uur. Jong en oud 
is welkom, iedereen kan meedoen. 
 
Er staan zowel klassiekers als moderne liedjes op het 
programma. De teksten worden uitgedeeld en er is be-
geleiding van piano en viool. 
 
De Kerk wordt sfeervol verlicht en om de kelen te sme-
ren schenken we glühwein en warme chocolademelk.  
 
Neem je buren, kinderen, ouders en vrienden mee en 
kom gezellig zingen. De toegang is gratis.  
Inloop vanaf 16.00 uur. 
 
Tot 23 december! 
Plaatselijke commissie De Kerk 



3 

 gebied. En dat is belangrijk, zeker nu onze dorpen wor-

den aangetast door de aardbevingen. Met het in kaart 

brengen van het historisch watererfgoed worden de ge-

schiedenis, de functies en de verhalen van Onderdendam 

verteld.’ Zo formuleerde dorpencoördinator Jolanda Dijk-

huis op Facebook in haar verslag van wat er die avond 

plaats had. 

 

‘De ene groep boog zich over het landschap samen met 

historicus Jan den Boer (Groninger Archieven). Hij heeft 

zich al 10 jaar in dit gebied verdiept en wist heel veel de-

tails te geven over de hele vroege geschiedenis tot aan 

de eerste eeuw. De waterwegen zijn ontstaan door ont-

ginning van het veen. En zo kwamen we van alles te we-

ten over o.a. het Kardingermaar, Boterdiep, Winsumer-

diep en de Fivel die onder invloed van eb en vloed is ont-

staan. Onderdendam bleek een overslagpunt te zijn van 

vracht, die over het water werd vervoerd. Door deze kruis-

puntfunctie werd Onderdendam ook het centrum voor 

rechtspraak en bestuur. 

 

De andere groep heeft zich gebogen over het dorp en de 

verschillende panden die te maken hadden met water. 

Welke mensen woonden in Onderdendam en welke 

buurtjes ontstonden er. In Onderdendam waren zo’n 13 

kroegen te vinden, er woonden scheepsbevrachters met 

kantoor aan huis, jeneverstokers en brugdraaiers. Verder 

werd er kunstmest, zand en grind aan- en afgevoerd.  

Kortom: een hele boeiende avond die zeker in het nieuwe 

jaar een vervolg krijgt.’ 

 

Wat vooral geconstateerd kan worden is dat iets wat eerst 

alleen maar een goed idee leek nu iedereen aanwezig op 

de werksessie echt ‘gepakt ‘ heeft. Dat geeft echt vertrou-

wen in de werkzaamheden voor volgend jaar.  

Historisch Watererfgoed  
 
Tekst: Kees Willemen en Jolanda Dijkhuis. 

Foto’s:  Martijn Heemstra en Johannes van der Helm 

 

Al driekwart jaar is het in alle stilte voorbereid door 

een aantal bewoners samen met de provincie Gro-

ningen: Historisch Watererfgoed Onderdendam. Ge-

meente Bedum haakte aan en dankzij de medewer-

king van het Waterschap Noorderzijlvest, en een 

aantal provinciale fondsen kon een team van profes-

sionals gevormd worden die kijken of het hoge ambi-

tieniveau vanuit het dorp om drie karakteristieke ele-

menten die Onderdendam tot Onderdendam maken, 

ook echt  voor de toekomst geborgd kunnen wor-

den: karakteristieke panden waaruit de geschiedenis 

van het dorp afgelezen kan worden, het kruispunt 

van waterwegen zelf en de directe landelijke omge-

ving van het dorp.  

 

Acht november werd er een mini- symposium georgani-

seerd van de betrokken professionals die voor het eerst 

een presentatie gaven van wat ze nu aan kennis over 

ons dorp in huis hadden. Tijdens de discussie na de pre-

sentaties werd geconcludeerd dat men zich vooral gaat 

concentreren op dat deel van de dorpse omgeving waar-

uit de watergeschiedenis en ontwikkeling van het dorp af 

te lezen valt. Of zoals het team van Libau Steunpunt 

Cultureel Erfgoed het noemde: we volgen ‘De blauwe 

draad‘ in het dorp. Acht november werd daarmee de 

denkrichting aangegeven.  

 

Donderdagavond 22 november ging men voor de eerste 

keer echt aan het werk samen met een bewonersgroep 

die al een tijdje zelfstandig onderzoek doet en verhalen 

verzamelt over de (recente) geschiedenis van ons dorp. 

Een eerste werksessie noemde de Werkgroep Historisch 

Watererfgoed die avond.  

 

‘Met het in kaart brengen van het historisch watererf-

goed, ken je als het ware een extra waarde toe aan dit 
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Wachtlijst EnergieK Onderdendam  
 
Tekst : Kees Willemen 

 

Ondanks het wat grijze weer van de laatste dagen, lijkt de 

Energiecoöperatie ‘ EnergieK Onderdam met de in ge-

bruikstelling van het zonnedak op de loods van grondbe-

drijf Beukema nu al af te stevenen op een daverend suc-

ces. Sinds 10 oktober toen we het dak in gebruik namen 

is er al 5,5 MgW elektriciteit opgewekt.   

 

De belangstelling in ons dorp en daarbuiten om lid te wor-

den van de coöperatie is zo groot dat we een wachtlijst 

hebben aangelegd.  

 

Ook de woningcoöperatie ‘Wierden en Borgen ‘studeert 

op de mogelijkheid om voor haar huurhuizen participant 

te worden van onze club. Daarom zijn we nu al op zoek 

naar nieuwe daken. Schroom niet je op te geven. Nog 

altijd blijkt dat het in geld uitgedrukt voordeliger is om par-

ticipant in een coöperatie te worden van zon en wind dan 

om zelf panelen op je dak te zetten. Neem voor inlichtin-

gen en om je aan te melden contact op met:  

 

EnergieK Onderdendam, Secr. Kees Willemen   

06-18849215  e-mail: c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl  

Uitnodiging kerstviering dorpshuis 
 
Kerst is bij uitstek het feest dat je met andere mensen 

wilt vieren. Wees daarom hartelijk welkom bij onze kerst-

viering in het dorpshuis Zijlvesterhoek. Evenals voor-

gaande jaren organiseren we een feestelijke maaltijd, 

zingen we bekende kerstliederen, is er een kerstmedita-

tie en een spannend verhaal. Bezoekers spreken na 

afloop van een onvergetelijke middag. U als inwoner van 

Onderdendam bent natuurlijk hartelijk welkom. Aarzel 

niet, maar kom gerust en maak onze middag met uw 

aanwezigheid nog gezelliger. Want zeker voor Kerst 

geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd!  

 

Kerstviering Zijlvesterhoek voor 65 plussers (met part-

ners) 

 

Woensdagmiddag 12 december 2018  

Aanvang: 15.00 uur. Sluiting: 18.00 uur.  

Aanmelding uiterlijk op vrijdag 7 december 2018 bij me-

vrouw A. Huizingh, tel. 050-3049020 

 

Namens de hervormde kerk in Onderdendam:  

Ds. Cees Hoek, predikant.  

De Sint is weer in Onderdendam 
 
Zaterdag 24 november kwamen Sinterklaas en zijn pieten 
weer aan in Onderdendam. Onze fotoverslaggever  
Johannes van der Helm schoot er mooie plaatjes van. 
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Natuurwerkdag 3 november  

 

Met een club van 15 mensen is er zaterdag 3 novem-

ber goed gewerkt op begraafplaats Menkeweer.  

 

Aangezien de sloten bijna droog staan was het makkelijk 

om ook de wilgen te snoeien. Ook werden de bestaande 

lindebomen flink gesnoeid. Resultaat is dat in zuid noord 

richting weer een goed zicht is over de wierde. Aan de 

oostkant is een takkenril gemaakt. Mogelijk komen de 

reeën hier nog schuilen op een koude winterdag. 

 

Er werd niet alleen gesnoeid er is ook flink geboend. Het 

is zo leuk om steeds meer tekst opnieuw te kunnen lezen. 

Met de vrijwilligers hebben we afgesproken om volgend 

voorjaar de teksten van de graven over te nemen op pa-

pier.  

Voor wie nog nooit op Menkeweer is geweest. Pak je 

laarzen en maak er een wandeling naar toe. Het is echt 

een schat in het culturele erfgoed.  

 

Na een ochtend snoeien en boenen werd de ochtend af-

gesloten met broodjes en soep. Naast een champignon-

soep had Toos Buisman een heerlijke pompoensoep ge-

maakt. Het recept vindt u hiernaast.  

 

 

 

 

 

Thaise pompoensoep 
Ingrediënten op basis van 4 personen 

 

1 ui  

2 tenen knoflook 

2 el zonnebloemolie 

850 gr. Flespompoen 

1 handsinasappel 

250 gr winterpeen 

35 gr. Yellow curry pasta (pakje) 

400 gr kokosmelk (blik) 

400 ml groentebouillon 

15 gr. Koriander. 

 

Bereiden: 

Snipper de ui en snijd de knoflook en de koriander grof.   

 

Verhit de olie in een soeppan en fruit de ui en knoflook 5 

minuten op laag vuur.  

 

Was ondertussen de pompoen en halveer in de lengte. 

Verwijder de zaden en de dradige binnenkant met een 

lepel, laat de schil zitten. Snijd beide helften in blokjes 

van ongeveer 2 cm.  

 

Pel de sinaasappel en verdeel in partjes. Snijd de winter-

peen in plakjes. 

 

Doe de pompoen, winterpeen, sinaasappel en currypas-

ta bij de ui.  

 

Voeg de kokosmelk en bouillon toe en breng dit aan de 

kook. Laat met de deksel op de pan 30 minuten zachtjes 

koken.  

 

Pureer de soep met de staafmixer en bestrooi met kori-

ander.  

 

Voor een iets pittiger soep: voeg het hele pakje currypas-

ta toe. 

 

Eet smakelijk, 

Afiena Benthem  
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Agenda december 

 

06 december - De Groninger Amsterdamse School 

De bouwstijl uit de jaren 1920 en 1940 is door veel Gronin-

ger Architecten toegepast. Zo ook in Bedum, waar Albert 

Wiersema en Karst Zevenberg veel panden hebben ont-

worpen in het gebied ‘Nieuw Bedum’.  

Hans Stoelinga vertelt hierover en laat foto’s zien.  

 

13 december Kees Willemen - Dagelijkse blog over na-

tuur en landschap 

‘De winkelhaak’, zo heet de dagelijkse blog over natuur en 

landschap die Kees Willemen nu al bijna vier jaar schrijft 

over de wandeling met zijn hond Nantske in de heel vroege 

morgen, meestal voor de zon opkomt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere dag hetzelfde stukje lopen, wat is daar nu aan? 

Maar daar gaat het Willemen nu juist om. Heel impulsief 

begon hij 15 juli 2015 dagelijks een stukje van gemiddeld 

twaalfhonderd woorden te schrijven over wat hij ziet en 

hoort lopend van af het houten bruggetje voor zijn huis 

naar de ree van herenboerderij de Haver en weer terug. 

 

Kan je wat zien in vijfentwintig minuten? Willemen vindt 

van wel en hij vertelt hier alles over tijdens de bijeenkomst 

op 13 december en natuurlijk leest hij voor uit de collectie 

verhaaltjes.  

20 december -  Kerstochtend 

Gezamenlijk de Verzoamelstee in 2018 afsluiten. Wij zor-

gen voor iets lekkers bij de koffie. Aansluitend hebben 

een kerstdiner bereid door Harry’s Foodservice. 

 

Voor het kerstdiner graag opgeven bij Corry Mulder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor elke ochtend geldt: zaal open 09:30 uur en aanvang 
10:00 uur  

Grode Grunneger Dictee -   

12 dezember ien stad 
 

De eerste editie van het Grode Grunneger Dictee is 

12 december. Het dictee, waarin het Gronings cen-

traal staat, is de opvolger van het Hogelandster Dic-

tee. 

 

Het Grode Grunneger Dictee wordt gehouden in het der 

Aa-Theater in Groningen. Het thema van de avond is 

dikkedakken, oftewel lekker eten. Het dictee wordt sa-

mengesteld door docente Groninger taal- en letterkunde 

Coby Vermeeren-Thedinga. Riemke Bakker, toneel-

speelster bij theatergroep Waark en docente Gronings, 

zal het dictee voorlezen. De presentatie van de avond is 

in handen van Henk Scholte, consulent van het Centrum 

Groninger Taal & Cultuur (CGTC). 

 

Randprogramma 

In de pauze, in de nakijktijd van het dictee, geeft Henk 

Scholte een culinaire beschouwing over Gronings eten. 

Streektaalzanger Klaas Spekken geeft een muzikaal 

optreden. En - na gedane arbeid is het goed eten: het 

CGTC biedt alle deelnemers aan het dictee in stijl van 

het thema een kleine Grunneger pruiverij aan. De win-

naar van het Grode Grunneger Dictee wordt beloond mit 

n dikke, vedde pries! Dus loat joe nait nuigen, moar dou 

mit! 

 

Het Grode Grunneger Dictee wordt georganiseerd door 

het Centrum voor Groninger Taal & Cultuur (CGTC) en 

De Grunneger Sproak, in haar eigen Der Aa-Theater. 

Aanmelden kan via: abderaatheater@gmail.com  
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Prachtig optreden van Auke Hulst en  
Christof Bauwens  

 

Op maandagavond 19 november traden Auke Hulst 

en Christof Bauwes op in het dorpshuis. De Culture-

le Commissie en de leeskring hadden de handen 

ineen geslagen om dit te organiseren en het bleek 

een schot in de roos. De terraszaal zat afgeladen 

vol. Voor aanvang stonden er zelfs nog wat mensen 

op de wachtlijst maar die konden er gelukkig nog 

worden bijgeschoven.  

 

Hulst nam ons in het begin van de avond mee naar 

zijn jeugd door delen voor te lezen uit zijn roman 

Kinderen van het Ruige Land. Hij en zijn broers en 

zusjes groeiden op verstoken van ouderlijk gezag in 

het gehucht Denemarken bij Slochteren. Hun vader 

overleed jong en moeder gaf geen enkele grens 

aan.  

 

Als de broers een raketlanceerinstallatie in de tuin 

wilden bouwen dan ging moeder naar de bouwmarkt 

om (op de pof) het materiaal te kopen. Niets was 

verboden en de broers groeiden op met het idee dat 

ze alles konden worden of zijn wat ze maar wilden. 

Dit klink wellicht als het paradijs maar het was geen 

veilige omgeving. De deurwaarder stond regelmatig 

op de stoep en  het ‘gewone’ leven na deze kinder-

tijd bleek knap ingewikkeld. Aan de andere kant 

heeft deze ongewone jeugd als inspiratie gediend 

voor het schrijverschap van Hulst. Naast romans 

schrijft hij ook liedteksten.   

Hulst bracht er een aantal ten gehore onder begelei-

ding van onze eigen Christof, die deel uitmaakt van 

de band ‘De meisjes’ die Hulst samen met zijn broer 

Hans oprichtte. De Nederlandse liedjes sleepten het 

publiek mee in de  een wat dromerige sfeer die werd 

aangevuld door videobeelden van bijvoorbeeld don-

kere snelwegen waar Hulst vroeger met zijn moe-

der overheen zoefde.  

 

Na de pauze reisden we met Hulst mee naar Ame-

rika, waar hij na een stukgelopen liefde een lange 

roadtrip maakte. Hij ging naar plekken  waar zijn 

helden zoals Hemmingway en Jeff Buckley aan 

hun eind kwamen en nam onderweg liedjes op in 

motelkamers. Dit resulteerde in een boek en een 

cd met dit keer Engelstalige 

nummers: Motelsongs.  

Hulst vertelde smakelijk 

over zijn reis en bracht een 

aantal motelsongs ten geho-

re waaronder het wonder-

schone ‘ghostgirl’ over zijn 

liefde die er niet meer was 

maar die toch vaak naast 

hem zat in de auto.  

 

De verhalen, de voorgelezen teksten, de liedjes en 

de muziek hielden het publiek moeiteloos twee uur 

lang geboeid. 

Na afloop was er gelegenheid om boeken en cd’s 

te kopen en een praatje te maken met de auteur en 

natuurlijk werd er onder het genot van een drankje 

nog volop nagepraat over deze geslaagde avond.  

Annemiek Wassenaar 
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Kerstzangdienst Hervormde Kerk van 

Onderdendam 24-12 

 
Op D.V. maandag 24 december is er een kerstzangdienst 

om 21.00 uur in de Hervormde Kerk van Onderdendam. 

Voorganger is Arjen Zuiderveld. 

 

Thema: Hoop en Verwachting. 

Organist: Jaap Stulp. 

 

Muzikale medewerking zal verleend worden door Gospel-

koor “Shira” uit Winsum o.l.v. Joram de Rijk. 

Allen hartelijk welkom. 

  

Vriendelijke groeten namens de gezamenlijke evangelisa-

tiecommissie, Willy van Dis 

Verkiezingen in Onderdendam/het  
Hogeland 

De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 

voor onze nieuwe gemeente Het Hogeland is als volgt: 

 

- GemeenteBelangen Het Hogeland: 4694 stemmen,  

   8 zetels. 

- SP (Socialistische Partij): 1556 stemmen, 2 zetels. 

- CDA: 3675 stemmen, 6 zetels. 

- Partij van de Arbeid (PvdA): 2856 stemmen, 4 zetels. 

- ChristenUnie: 2925 stemmen, 4 zetels. 

- VVD: 1284 stemmen, 2 zetels. 

- Democraten 66 (D66): 559 stemmen, 0 zetels. 

- Hogeland Lokaal Centraal: 505 stemmen, 0 zetels. 

- Groenlinks: 1799 stemmen, 3 zetels. 

 

Het opkomstpercentage was gemiddeld 52,22%.Het op-

komstpercentage in Onderdendam was hoger. Henri ter 

Velde meldde ons dat het is vastgesteld ca. 62%. Het 

hoofdstembureau 

moet echter het de-

finitieve percentage 

nog vaststellen.  

 

Johannes van der 

Helm stuurde ons 

de foto’s. 
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Vrouge Vogels ien Onderndaam (150) 

 

Tekst: Kees Willemen 

Foto’s: Sieb-Klaas Iwema 

 

Ja, hoor, het is nu echt herfst. De temperatuur is einde-

lijk omlaag geduikeld zoals het hoort in november. Drie 

perioden was het tussen 22 oktober en 25 november 

onder de vijf graden Celsius. Van 27 oktober t/m 30 

oktober, 3 en 4 november, en een lange periode van 15 

november tot 25 november. Een aantal nachten vroor 

het. Daarmee zakte ook de gemiddelde ochtendtem-

peratuur (mijn metingen zijn die van ’s ochtends 

06u00) naar 5,7 graad. Vorige maand was dat nog 8,5 

graad. Dat zegt natuurlijk wel wat.  

 

Dat het koud was, wil nog niet zeggen dat het overdag niet 

aangenaam kon zijn. Of dat het werk stil lag buiten op de 

akkers en de percelen grasland. 4 november kon Harm van 

der Giezen nog aan de oostkant van ons dorp voor het 

laatst laten maaien. En de dagen daarna zag je her en der 

boeren nog bezig met de laatste vracht kuilgras. Zoals tus-

sen Onderdendam en Winsum. We hadden af en toe, aan-

genaam voor de grasboeren ook nog wat regen maar wel 

in hoeveelheden waar je niet over naar huis hoefde te 

schrijven. Er was maar een dag dat er 8 strepen in mijn 

regenmeter vielen; dat was vrijdag 26 oktober. Voor de 

statistiek we hadden tussen 22 oktober en 25 november 

(34 dagen) 18 droge dagen en 16 waar er een buitje regen 

viel. Maar nog steeds valt er de afgelopen maanden veel te 

weinig neerslag. Een flink aantal sloten staat gewoon droog 

in het buitengebied. Maar een klein beetje regen en wat 

zonnige dagen dat 

zorgde ervoor dat 

het melkvee nog 

heel lang buiten 

kon blijven over-

dag.  

 

 

Tot zelfs 11 no-

vember liepen de 

koeien van Sieb – 

Klaas Iwema 

overdag nog bui-

ten en de pinken van Andre van der Schans stonden in het 

perceel naast de woning van Afke Lanting nog tot 19 no-

vember in de wei.  

Ganzentrek 2.0.  

De koudere temperaturen zorgde ook voor een versnel-

ling van de ganzentrek. Zaterdag 27 oktober passeerde 

er een grote V van 50 stuks ons dorp. Zaterdag 3 novem-

ber twee rijtjes van ganzen, rijtje 1 van vijf en rijtje twee 

van zes hoog in de lucht richting het westen. Zondag 4 

november, zag ik drie groepen ganzen een mooie V- for-

matie aanhoudend met samen 75 exemplaren. Maar het 

klapstuk was echt een gigantische grote V van 120 gan-

zen op dinsdag 6 november. Het is lastig om goed in de 

koppen van ganzen te kunnen kijken. Ik vermoed dat ze 

lang hebben geaarzeld om te gaan trekken vanwege het 

wisselende weer maar de kou rukt nu toch echt overtui-

gend op vanuit Oost 

Europa. Daarentegen 

is de temperatuur over-

dag is het nog echt zo 

hoog dat in de bermen 

soms nog planten in 

bloei schieten, zoals 

deze Moerasvaleriaan 

[Valeriana officinalis L.] 

in de berm langs het 

Boterdiep richting 

Fraamklap. 

 

 

 

Warm gevoel 

Tot mijn geluk zie ik in 

de namiddag ook weer 

wat vaker de torenvalk 

[Falco tinnunculus L.] 

bidden boven een van de weiden buiten het dorp. 29 en 

30 oktober zag ik dat en zondag 25 november. Maar heel 

weinig komt het voor dat je zo’n schuwe vogel wat dichter 

kunt naderen tot op vijf meter. Zondag 4 november zag ik 

een pracht exemplaar de omgeving bekijken vanuit de top 

van een meidoornstruik bij opkomende zon. Daar krijg ik 

persoonlijk een warm gevoel van. 
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Kleine moeite 

Dat geldt niet voor de manier waarop het dorre riet langs 

de slootkanten wordt gemaaid. Het is helemaal niet nodig 

voor het schoonmaken van de sloten om beide rietkanten 

te maaien. Wanneer je een kant laat staan hebben wat 

kleiner vogels een mogelijkheid tot dekking in het voorna-

melijk vlakke buitengebied. En in de lente kunnen rietzan-

gers dan zich sneller nestelen. En hoeven ze niet te wach-

ten tot het riet hoger genoeg groeit om daartussen je nest 

te kunnen verbergen. Jammer, toch, zo’n kleine moeite 

dus om de natuur een handje te helpen, zeker gezien de 

naderende winter. 

 

Het einde van het jaar 2018 nadert. Ik ben heel benieuwd 

of ik voor 2019 ook weer op jullie bijdragen over de natuur 

in en om ons dorp mag rekenen. Mijn mailbox of echte 

brievenbus staat ook het komende jaar daar voor beschik-

baar en ik wens iedereen in het dorp het allerbeste voor de 

feestdagen en jaarwisseling. En de honden en katten in 

het dorp zouden gelukkig zijn wanneer er wat minder hard 

geknald wordt met oudjaar:  

 

Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderden-

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

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

 

En mijn dagelijkse ‘avonturen ’s ochtends vroeg in het 

buitengebied is iedere dag op Facebook te lezen op: 

www.facebook.com/kees.willemen92 

Wat aan kwaad was geschied, had ik 
vergeten 
 
In de Leeskring spraken we over de dichter Czeslaw Mi-

losz. Hij leefde van 1911 tot 2004. “Hij werd geboren in 

tsaristische Rusland, woonde een half leven in Amerika 

en stierf in post-communistisch Polen: onze oude, verre-

gende eeuw hing om zijn schouders als een jas vol ga-

ten” schreef Benno Barnard over Milosz. Czeslaw Milosz 

werd geboren in Vilnius in Litouwen, maakte daar als kind 

de Eerste Wereldoorlog en de Russische revolutie mee. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij in Warschau. 

Toen Polen onder controle van de Sovjet Unie kwam 

vluchtte hij in 1949 naar de Verenigde Staten en keerde 

na de politiek democratische overwinning van Soli-

darnosc weer terug naar Polen. Hij stierf er in 2004. In 

1981 kreeg hij de Nobelprijs voor de literatuur.  

 

De meeste van Milosz gedichten gaan over wat Europa 

aan geweld en wreedheden is overkomen, over zijn zoe-

ken waar toch al dit kwaad vandaan komt,  over zijn woe-

de over het verdraaien en ontkennen wat er gebeurd is 

door vele politici en geschiedschrijvers.  Vele van zijn 

gedichten zijn daarom nog actueel . Ook nu nemen de 

spanningen in Europa weer toe, winnen nationalisten en 

populisten terrein.  Veel mensen lijken te vergeten dat 

samenwerking en verbondenheid in Europa nodig is om 

de vrede te bewaren en oorlogen te voorkomen. In 1949 

dichtte Milosz: 

 

‘Mijn zoete Europese vaderland, 

Een vlinder maakt bloedvlekken op zijn vleugels, 

Wanneer hij neerstrijkt op je bloemen (…)’ 

 

De dichter verwijst naar al het bloed dat gevloeid is in de 

kampen, de oorlogsvelden, de gebombardeerde steden. 

Bloed dat in 1949 nog zo vers was. Milosz ging gebukt 

onder het verleden van Europa en onder zijn zorgen over 

haar toekomst. Maar hij heeft ouder wordend steeds 

meer momenten van geluk en bevrijding. Leest u maar. 

 

Zo’n gelukkige dag. 

De mist was vroeg gezakt, ik werkte in de tuin.  

De kolibries stonden stil boven de bloeiende kamperfoelie. 

Er was geen ding op aarde dat ik zou willen hebben. 

Ik kende niemand die het benijden waard was. 

Wat aan kwaad was geschied, had ik vergeten.  

Ik schaamde me niet bij de gedachte dat ik was wie ik ben. 

Ik voelde nergens pijn in mijn lichaam.  

Toen ik me oprichtte, zag ik de blauwe zee en zeilen. 

(Berkeley, USA,1971) 

 

De volgende Leeskring is op maandagavond 3 decem-

ber . We lezen nu De nieuwe man van Thomas Rosen-

boom. Een roman die speelt op en rond een scheepswerf 

in Groningen. 

 

Jan ‘t Mannetje 

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

02 december 14.30 uur Eerste adventszondag 

   ds. H. van Wingerden uit Rijssen 

09 december 19.00 uur Tweede adventszondag 

   ds. C. Hoek 

16 december 16.30 uur Derde adventszondag  

   zangdienst  Walfriduskerk te Bedum 

23 december 19.00 uur Vierde adventszondag 

   ds. W.J. Bakker uit Nieuweroord 

24 december 21.00 uur Kerstzangdienst  

   dhr. A.J. Zijderveld uit Groningen 

25 december 19.00 uur Eerste Kerstdag  

   ds. C. Hoek 

30 december 19.00 uur dhr. L.J. Blees  

   uit Wouterswoude 

31 december 19.30 uur Oudejaarsavond  

   Oudejaarsdienst Walfriduskerk Bedum 
 

Kerkdiensten Protestantse Kerk Bedum 

 

2-dec 09.30 uur B.J. Diemer  

9-dec 09.30 uur Cantorij H.S. Huizenga  

16-dec 09.30 uur  B.J. Diemer  

23-dec 09.30 uur H.S. Huizenga  

24-dec 19.00 uur Volkskerstzang C. Hoek  

24-dec 22.00 uur Kerstnachtdienst Diemer/Huizenga  

25-dec 09.00 uur 1e Kerstdag Diemer/Huizenga  

25-dec 11.00 uur Wilhelmina 1e Kerstdag Diemer/  

                             Huizenga  

30-dec 09.30 uur Predikant in opleiding M. van der Laan  

31-dec 19.30 uur Oudejaarsdag B.J. Diemer  

 

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 december naar de redactie van het  

Nijsjoagertje: nijsjoagertje@outlook.com  

 

Bijdragen van:  Kees Willemen, Eddy Buisman, Anne-

mieke Neuteboom, Afiena Benthem,  Jan ‘t Mannetje e.a. 

 

Foto’s:  Kees Willemen, Sieb-Klaas Iwema, Martijn 

Heemstra, Johannes van der Helm, Annemiek Wasse-

naar  

 

Eindredactie en opmaak (deze maand):  

Annemiek Wassenaar 

Bedumerweg 12 Onderdendam 

nijsjoagertje@outlook.com  

 

Donaties:  

Richtbedrag € 10,00 per jaar. Graag op rekening: 

NL78INGB0009014281 t.n.v. ‘t Nijsjoagertje 

Agenda:  
 
Maandag 3 december: Leeskring in het dorpshuis  

 

Woensdag 12 december  kerstviering 65+ in het 

dorpshuis 

Van 15.00 tot 18.00 uur. Aanmelden uiterlijk 7 december 

2018 bij mevrouw A. Huizingh, tel. 050-3049020 

 

Zaterdag 22 december kerstmarkt in het dorpshuis 

Van 13:30 tot 17:00 uur, gratis toegang. 

 

Zondag 23 december kerstliedjes zingen in De Kerk  

Van 16.30 - 17.30 uur voor het hele gezin. Inloop vanaf 

16.00 uur. Gratis toegang.  

 

Maandag 24 december kerstzangdienst Hervormde 

Kerk Onderdendam. 

Vanaf 21.00 uur, voorganger is Arjen Zuiderveld 

 

Laatste vrijdag van de maand: oud papier  

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auteursrecht foto’s 
 

Heeft u beeldmateriaal bij uw kopij?  Zorg dan dat u zeker weet dat u de foto of de afbeelding mag gebruiken. Er 

rust altijd auteursrecht op foto's, ook als ze op internet staan. Een aantal advocatenkantoren heeft zich inmiddels 

gespecialiseerd in het opsporen van onjuist gebruikte foto's. Hiertoe zijn speciale zoekmachines ontwikkeld. 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.  


