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Maandelijks Nieuwsblad voor Onderdendam en Omstreken 

Jolanda & Luit Sluiter houden van een weids uitzicht… 

En dat uitzicht, dat hebben ze gevonden aan de  

Middelstumerweg! Aan de ene kant een weids uit-

zicht over de landerijen in de richting van Usquert en 

aan de andere kant het prachtige zicht op het Boter-

diep en het Winsumerdiep met in één moeite door 

‘kiek op meul’n Hunsingo’. 

 

Na 25 jaar in Groningen, Beijum gewoond te hebben 

verhuisden ze in juni dit jaar naar Onderdendam. 

Een schattig dorpje volgens Jolanda! In het verleden 

waren ze hier weleens op de schaats geweest maar 

eigenlijk hadden ze nooit durven dromen er ooit nog 

eens te wonen. En dan nog wel op zo’n mooie plek! 

Ook in dit geval was er sprake van verliefdheid.. 

 

De verhuizing verliep op zich prima maar vlak daar-

na werd Luit ernstig ziek en eigenlijk is hij pas nu 

weer een beetje aan de beterende hand. Het plan is 

om in januari voorzichtig te gaan starten met zijn 

werkzaamheden. Beide werken ze in de stad, Luit is 

automonteur en Jolanda werkt in de zorg in een ver-

pleeghuis in Vinkhuizen. 

 

Ook in het verleden was er liefde voor het water, 

Luit houdt van vissen en tot van de zomer waren ze 

in het bezit van een motorkruiser waarmee ze elk 

vrij moment vooral op de Friese wateren en het IJs-

selmeer voeren. Echter dat verveelde toch op een 

goed moment vooral omdat Jolanda ook erg van 

fietsen houdt en dat kwam er door het vele varen 

eigenlijk niet veel van. Op de boot hadden ze vouw-

fietsen mee maar daarop een lange tocht maken is 

niet ideaal. Dus werd de boot verkocht en wordt er 

nu meer gefietst. Het 

dorp en omgeving ver-

kennen ze natuurlijk 

ook te voet, het hoog-

holtje, het bos, het 

rondje over Oude-

bosch, het Hogeland 

is prachtig! 

 

Als hobby schildert 

Jolanda graag dus wie 

weet is er ook van 

haar werk binnenkort 

een expositie te bewonderen. De contacten met 

Jan Dijkema zijn al gelegd, tenslotte zijn ze buren.  

 

Als bewoners van de  

Middelstumerweg hebben zij zich ook al verbaasd 

over de enorme hoeveelheid verkeer die zich door 

het dorp perst. Ook al merk je daar binnen niet veel 

van het is toch een minpunt voor Onderdendam. Ik 

deel hun frustratie en vertel over de activiteiten van 

de Verkeerscommissie. Al pratend geven ze aan op 

termijn ook wel wat in het dorps te willen doen. Wat 

dat zou moeten zijn is nog niet duidelijk maar eerst 

eens wat meer mensen leren kennen en daarom 

komen ze ook graag naar de komende Nijjoarsve-

ziede op vrijdag 11 januari! 

 

Annemieke C.W. Neuteboom 



2 

gen, die ook samengebracht worden bij het Historisch 

Watererfgoed. Hans Stoelinga heeft inmiddels een aardig 

compleet overzicht gemaakt van alle historische panden. 

Het zou mooi zijn als we bij het begin van de zomer deze 

app kunnen lanceren. 

 

Buitenspelen 

De firma Beukema heeft ook opdracht ontvangen voor 

werkzaamheden in het bos voor een buitenspeelplaats. 

Deze werkzaamheden zullen bestaan uit het verleggen 

van de brug aan het eind van het speelveld om ruimte te 

maken voor een speelpoel. Deze werkzaamheden zullen 

al in januari beginnen en mogelijk samenvallen met de 

werkzaamheden van Staatsbosbeheer die een groot aan-

tal essen zal gaan rooien (zie verderop in dit Nijsjoager-

tje). 

 

In het voorjaar zal dan ook een begin worden gemaakt 

met het ombouwen van de huidige speeltuintje tussen het 

waterschapshuis en de Van Rooijenstraat. Hierbij kan ook 

de hulp van u worden gebruikt! Wij willen in het kader van 

NLdoet op 15 en 16 maart een aantal werkzaamheden 

gezamenlijk uitvoeren. Dit betreft onder andere het plan-

ten van struiken en het maken van een pizzaoven! Dus 

als u wilt meehelpen meldt u dan bij Kees Willemen of mij 

of bij de nieuwe dorpsondersteuner! In een volgend Nijs-

joagertje een echte oproep! 

 

Tot zover mijn samenvatting van de werkzaamheden van 

de diverse groepen en de diverse vrijwilligers daarin. De 

verwachting is dat 2019 het jaar wordt van oogsten van 

alle inspanning die er de afgelopen twee jaar in is gesto-

ken. 

 

Namens de werkgroep GOO! 

Dethmer Jonkhoff 

 

Wat is de stand van zaken bij de  
projecten van GOO!? 
 
Die vraag kreeg ik de laatste steeds vaker en dus 

tijd om via het Nijsjoagertje iedereen weer op de 

hoogte te brengen. Van de ontwikkelingen rondom 

de dorpsondersteuner staat elders in dit Nijsjoager-

tje een verslag. En van de werkgroep Historisch Erf-

goed is er in de laatste Nijsjoagertjes al een verslag 

verschenen. 

 

Stadsweg 

Met de invulling van het gat aan de Stadsweg gaat 

Wierden en Borgen komend jaar druk aan de slag. 

Onzekerheid over de vergoeding van de NAM en de 

financiering van te nemen energiemaatregelen heb-

ben het proces vertraagd, maar het ontwerpproces 

loopt weer. De woningen zullen geen zonnepanelen 

op het dak krijgen, maar zullen gebruik maken van 

de mogelijkheden van de energiecoöperatie. De ver-

wachting is dat er in het najaar van 2019 daadwer-

kelijk met de bouw gestart kan worden. 

 

Energietransitie 

Zoals hiervoor gemeld gaan de nieuw te bouwen 

woningen gebruik maken van PV-panelen van Ener-

gieK Onderdendam. Dit betekent dat de energieco-

öperatie op zoek gaat naar mogelijkheden voor een 

nieuw dak en misschien een molen. 

 

Onderdendam is geen onderdeel geworden van de 

pilot die Binnenlandse Zaken heeft ingesteld voor de 

energietransitie, echter de nieuwe gemeente Hoge-

land heeft er voor gekozen om samen met Onder-

dendam en Warfhuizen toch te gaan onderzoeken 

hoe bestaande woningen op een economische ma-

nier gasloos gemaakt kunnen worden. 

 

Ommetjes 

De uitvoering van de ommetjes gaat langzamer dan 

gewenst. Toch wordt deze week de omgevingsver-

gunning voor het hoogholtje over de Warfumermaar 

aangevraagd. Dit hoogholtje zal worden gebouwd 

door de firma Beukema. Met de eigenaren en ge-

bruikers van de gronden moeten nog de puntjes op 

de i worden gezet. De wens is om voor de nationale 

molendag in mei het hoogholtje geplaatst te hebben. 

Dan heeft het Nutsdepartement Onderdendam een 

stuk grond overkocht van de gemeente Bedum. Op 

dit stuk land waar de paarden van de familie Kauw 

lopen, kan een deel nog op een andere manier wor-

den ingevuld. Hiervoor zal de komende maand over-

leg met aanwonenden plaatsvinden en bekeken 

worden of er ideeën zijn om uit te werken. 

 

Dorpsapp 

Voor de dorpsapp die ontwikkeld wordt met toeristi-

sche, historische wandelingen is de werkgroep om-

metjes inmiddels bezig met de invulling van de wan-

delingen. De vormgeving van de app is in de goede 

handen van Martijn Heemstra. We kunnen veel ge-

bruik maken van de archieven van diverse dorpelin-
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Voortgang werving Dorpsondersteuner  
 
“We kunnen los!” dachten wij, de leden van de werkgroep 
Dorpsondersteuner in november. De financiën waren 
rond door bijdragen van de het Oranje Fonds, gemeente 
Bedum, de stichting Dorpshuis en Nut en de Pieter Koops 
stichting. Dus werd er een advertentie gezet en ook op 
internet werd de vacature breed bekend gemaakt. Tot 
onze grote vreugde was er belangstelling genoeg. 
 
Hoe kies je een goede dorpsondersteuner uit? 
Je wilt een duizendpoot, een pionier, iemand met een 
breed netwerk, iemand die 
enthousiast is en ook nog 
eens leuk in de omgang. 
En… niet onbelangrijk, ie-
mand die vooral een klik 
heeft met Onderdendam en 
haar inwoners. 
 

De werkgroep wist een ding 

zeker: de inwoners van On-

derdendam moeten worden 

betrokken bij het selectiepro-

ces. Maar hoe doe je dat? 

 

Omdat het onmogelijk is om alle dorpsbewoners te laten 

meebeslissen over de kandidaten, is aan een kleine 

groep inwoners gevraagd hun medewerking te verlenen. 

Deze groep, variërend in leeftijd van 10- tot 80+ , is  op 

een vrijdagavond in het dorpshuis bij elkaar gekomen en 

heeft met de meest geschikte kandidaten gesproken. Het 

werd een gezellige en succesvolle avond. 

 

In de ochtend had de werkgroep al met verschillende 

kandidaten gesproken. Het was goed om te merken dat 

mening en voorkeur van de  leden van de avondgroep en 

van de werkgroep heel veel overeenkomsten had. De 

keuze was snel gemaakt. 

 

Dan is het dus nu voor elkaar en begint de toekomstige 

dorpsondersteuner op 1 januari? Helaas, onze voorkeurs-

kandidaat kreeg de volgende dag een andere baan aan-

geboden en ook de 2
de

 kandidaat haakte om die reden af. 

Dit was pure pech. 

 

De vacature is nu opnieuw breed verspreid en er hebben 

zich al weer nieuwe kandidaten gemeld. We hopen dat 

we tijdens het Nieuwjaarscabaret de nieuwe dorpsonder-

steuner aan u kunnen voorstellen. 

 

We houden u op de hoogte. 

 

Anka Hoven, Bert Helmholt en Marion Bos 

Beste sportliefhebbers, 
 
Op zaterdag 26 januari 2019 organiseert Volley Onder-

dendam voor de 39
ste

 keer het dorpstoernooi in dorps-

huis “Zijlvesterhoek”.  

 

Iedereen is welkom, of je nu veel volleybal ervaring hebt, 

of helemaal niet. Het doel is om gezellig samen te spor-

ten. Je kunt je opgeven per team dat bestaat uit 6 perso-

nen, waarvan minimaal 2 dames. Let op: Je mag maar 

met 1 team meespelen. 

   

Ben je enthousiast geworden en wil je graag meedoen?  

Vul dan het inschrijfformulier in en zend het uiterlijk 18 

januari naar: volleyonderdendam@hotmail.nl Het in-

schrijfgeld bedraagt €3,- per persoon. De aanvoerder 

van het team betaald het inschrijfgeld op 26 januari aan 

Rianne of Lucinda. 

 

Er zal in twee categorieën worden gespeeld, te weten 

een A-poule voor de gevorderde spelers/speelsters en 

de B-poule voor de meer recreatief ingestelde deelne-

mers/sters.  

 

Wij hopen dat veel mensen zich inschrijven, zodat we er 

een gezellig toernooi van kunnen maken!  

 

Heb je genoten van het volleyballen en wil je een keer 

op de maandagavond meetrainen, informeer dan op het 

toernooi naar de mogelijkheden bij Volley Onderden-

dam.  

 

We wensen iedereen hele fijne feestdagen en een ge-

zond en sportief begin van 2019. 

 

Namens Volley Onderdendam,  

Rianne de Blecourt 

Lucinda Smeding 

 

mailto:volleyonderdendam@hotmail.nl


4 

Informatieavond aanpak essentaksterfte in 

het Onderdendamsterbos 
          

Datum Woensdagavond 9 januari 2019 

Tijd  19.30 uur  

Plaats  Dorpshuis Zijlvesterhoek 

 

Vanaf 7 januari 2019 start Staatsbosbeheer met bos-

werkzaamheden in het bos nabij Usquert. Wanneer de 

werkzaamheden klaar zijn in Usquert, wordt gestart in 

het bos van Onderdendam als gevolg van de essentak-

sterfte. Veel essen in het Onderdendamsterbos zijn aan-

getast door deze schimmelziekte waarvan de bomen niet 

herstellen. Het effect van de ziekte wordt ook in dit bos 

nog versterkt door het optreden van honingzwam. Vanuit 

veiligheidsoverwegingen verwijderen we de zieke essen 

in de bosvakken. 

 

Wat merkt u van de werkzaamheden? 

Het zagen van de zieke essen vindt plaats met een hout-

oogstmachine, een ‘harvester’, en neemt enkele weken 

in beslag. Deze geavanceerde machine kan nauwkeurig 

en precies werken. De machine velt en onttakt de bomen 

en kort de stammen in op vooraf bepaalde lengtes. De 

stammen worden opgestapeld langs de weg in afwach-

ting van het transport naar de afnemers. Er wordt ge-

werkt volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbe-

heer waardoor de te beschermen flora en fauna gesp-

aard blijven. 

 

Op plaatsen waar veel essen staan zal het beeld van het 

bos ingrijpend veranderen. In een samenwerking met 

Landschapsbeheer Groningen wordt met een POP 3-

subsidie de herinrichting van het bos gerealiseerd. 

 

De paden in het werkgebied blijven toegankelijk, maar 

kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze 

gebruikt worden door het werkverkeer. De paden worden 

zo snel mogelijk na afloop van de werkzaamheden her-

steld zodra de weersomstandigheden het toelaten. 

 

In de rood gearceerde vakken staan aangetaste essen 

die worden verwijderd. De gele lijn op de afbeelding 

geeft de geplan-

de locatie van de 

houtstapels aan. 

 

Graag informe-

ren we u verder 

op woensdag 9 

januari 2019  

tijdens de voor-

lichtingsavond in 

het dorpshuis  

Zijlvesterhoek in 

Onderdendam. 

 

Vragen?  

U kunt een mail sturen naar Sbblauwers-

meer@staatsbosbeheer.nl.  

 

 

Website Onderdendam weer in de lucht 

Sinds half december draait de website weer naar volle 

tevredenheid van de beide beheerders, Frits Keller en 

Eddy Buisman. Naast facebook en andere sociale media 

heeft een website een duidelijke meerwaarde. Fotorepor-

tages kunnen op het grote computerscherm bijvoorbeeld 

beter bekeken worden. Daarnaast zien we de website als 

een verlengstuk van het Nijsjoagertje. Deze komt slechts 

één keer per maand uit en kan dus lang niet altijd up-to-

date zijn. Dan kan de website fijn aanvullen. Ook is het 

prettig dat u het dorpskrantje weer digitaal kunt lezen met 

een lettergrootte, die u zelf kunt instellen.  

 

We hopen de website nog wat uit te breiden met bijvoor-

beeld het publiceren van de stand van zaken van de ver-

schillende werkgroepen, die actief zijn n.a.v. het uitwer-

ken van de dorpsvisie. Onder het kopje GOO kunnen alle 

werkgroepen straks hun plannen delen met het dorp.  

 

Onze oproep aan u: wilt u informatie verspreiden, die van 

belang is voor de inwoners van Onderdendam, schroom 

dan niet één van de beheerders een bericht te sturen.  

 

Eddy Buisman (eltjebuisman@gmail.com) 

Frits Keller (fritsie9@gmail.com)  

Kerst-winterfair 22 december 
 

Afgelopen zaterdag was er opnieuw een zeer geslaagde 

kerstmarkt in het dorpshuis. Om 11.30 was de grote zaal 

nog een gymzaal. Twee uur later was het een sfeervolle 

ruimte vol met  verschillende standhouders. Alle beschik-

bare tafels werden gebruikt.  Heel blij is de organisatie 

met het beschikbaar stellen van 30 ruime tafels door G en 

J logistiek uit Winsum. 

 

De variatie aan artikelen was weer groot. Heerlijke zelfge-

maakte bonbons van Harry v.d. Berg vonden gretig aftrek. 

Ook de jams en chutneys vers gemaakt in het dorp zijn 

elk jaar een succes. Prachtige kerstartikelen, mooie siera-

den, zelfgemaakte tassen en etuis enzovoort. Ook een 

hele scala aan vintage meubels kwamen tot hun recht in 

zaal twee die ook nog te bezoeken was.  

 

Twee maal is er opgetreden door het nieuwe koortje in 

Onderdendam ODD. 

Een optreden dat 

echt de moeite waard 

was.   

 

Hebt u de markt ge-

mist, volgend jaar is 

er vast een herkan-

sing. 

mailto:Sbblauwersmeer@staatsbosbeheer.nl
mailto:Sbblauwersmeer@staatsbosbeheer.nl
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Gezellige drukte op de peuterspeelzaal 
 
De maanden zijn voorbij gevlogen… En dus is het hoog-

tijd om weer eens van ons te laten horen. Want er is veel 

gebeurd op de peuterspeelzaal! 

 

Vrijdag 19 oktober hebben we de peuterspeelzaal in het 

Dorpshuis officieel en vooral feestelijk geopend. Jolanda 

Dijkhuis heeft ons toegesproken en daarna zongen de 

peuters “Lang zullen we leven” en onthulden het naam-

bord dat sinds die ochtend aan de gevel van de jeugdzaal 

van het Dorpshuis hangt. Juf Alet heeft het naambord zelf 

geschilderd en het is prach-

tig geworden! 

 

Het was een gezellige en 

drukke ochtend. Gelukkig 

hadden we daarna een 

weekje herfstvakantie om bij 

te komen. 
(foto: Martijn Heemstra) 

 

Voor het feest van Sint Maarten hadden de peuters een 

mooie lampion vol kriebelbeestjes gemaakt en op donder-

dag en vrijdag voor Sint Maarten zijn ze langs de deuren 

gegaan in Onderdendam. Ze hebben uit volle borst ge-

zongen! Ook dit jaar kwamen we bij oma Koster langs en 

dat was dit jaar voor de 15
e
 keer. We hebben haar vrijdag 

een boeket bloemen en een tekening gegeven om haar te 

bedanken en volgend jaar komen we graag weer bij haar 

langs. 

 

Terwijl de peuters alweer vol waren van het volgende 

feest, vierden we nog Sint Pannekoek. Niet met een pan-

nenkoek op ons hoofd, want daar waren de zelfgebakken 

pannenkoeken veel te lekker voor!  

 

December is een spannende, drukke maand voor peu-

ters, we rollen van het ene feest in het andere, ook op de 

peuterspeelzaal. De peuters 

hebben zelf pepernoten gebak-

ken, mochten hun schoen zetten 

en toen was het dan eindelijk 

zover: op maandag 3 en dins-

dag 4 december kregen we 

hoog bezoek: Sinterklaas en 

één van zijn pieten kwamen 

langs op de peuterspeelzaal.  

 

Toen Sinterklaas weer onderweg was naar Spanje, heb-

ben de peuters de kerstboom opgetuigd en prachtige 

kaarsen en kerstboomhangers versierd. De kaarsen en 

kerstboomhangers zijn verkocht op de kerstmarkt, de op-

brengst gaat direct naar de peuterspeelzaal. 

 

Met een feestelijk kerstdiner op donderdag en vrijdag – 

en een tafel vol lekkers –  sluiten we dit jaar af met de 

peuters, hun ouders en de vrijwilligers.  

 

Wij wensen jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar, vol 

gezelligheid en plezier!  

 

Tot in 2019! 

Expositie José Boermans 

 

1 januari t/m 30 juni 2019 
Dorpshuis Zijlvesterhoek te Onderdendam 

 

Bijna drie jaar geleden ben ik 

begonnen met het maken van 

collages. Ik maak mijn colla-

ges op de ouderwetse manier, 

namelijk van papier, met 

schaar/mesjes en lijm.  

 

Papier is een van de favoriete 

dingen in mijn leven. Van 

jongs af aan ben ik een fer-

vent lezer. En ik word blij van 

veel van wat er op papier te 

vinden is (verhalen, feiten, 

muziek, foto’s en kunst). Net als dat ik blij word van de 

bedompte muffe geur van oude boeken. Het voelen van 

papier hoort ook bij mijn liefde, de bladzijdes tussen mijn 

vingers als ik lees. Of het knippen/snijden en schuiven 

van de papieren onderwerpen als ik aan een collage 

werk.  

 

Mijn collages bestaan uit beelden die ik knip uit oude 

boeken (jaren ‘60/‘70) en tijdschriften van vaak 10 jaar 

oud. Doordat ik ze uit hun bestaande oude context haal, 

geeft me dat de vrijheid om in het heden een ander 

beeld te creëren. Waarbij ik voornamelijk let op vlakver-

deling, kleur en compositie. Met als gevolg dat ik op sim-

pele wijze meer surrealistische haast abstracte werken 

maak.  

 

Iets wat mij tijdens het proces niet alleen een gevoel van 

vrijheid geeft, maar ook veiligheid en uitdaging vind in 

mijn creatieve expressie. De collages van deze expositie 

zijn daarvan het (bij)product.  

 

Heeft u  vragen of interesse dan kunt u contact met me 

opnemen via meisje@live.com  

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

tact op met Jan Dijkema telefoon 06 48715892.  

 

mailto:meisje@live.com
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 Eindejaarspuzzel: Ken uw dorp. 
 

Links op deze middenpagina ziet u 20 afbeeldingen. Deze afbeeldingen tonen onderdelen, elementen van hui-
zen en tuinen in ons dorp. Deze huizen en tuinen kennen allen een adres. Het is de bedoeling, dat u deze adres-
sen in onderstaande tabel weet in te vullen. Het huisnummer noteert u direct na het adres. Bijvoorbeeld:   

 
 
 

Denkt u eraan dat de ij  als 1 letter wordt gezien. Elk cijfer van het huisnummer in een vakje.  De oplossing van deze 
puzzel is dus niets anders dan alle juiste adressen raden /weten en opsturen in welke vorm dan ook (per email, op pa-
pier in de bus, een foto afdruk, een scan) en die bezorgen voor 15 januari 2019 bij Eddy Buisman, Middelstumerweg 3, 
0622427805, eltjebuisman@gmail.com. Besef goed dat het uitsluitend om de JUISTE adressen gaat. De foto’s kunt u 
nog beter (in kleur!) bekijken op www.onderdendam.com/nijsjoagertjes. De winnaar komt in het bezit van een vergroting 
van één van de mooiste foto’s van ons dorp, gemaakt door Martijn Heemstra! (zie onder) Uiteraard zullen er meerdere 
goede inzenders zijn. Hieruit trekken wij de winnaar op onze redactievergadering van begin februari 2019.  
 

De winnaar van deze eindejaarspuzzel komt in het bezit van deze 
prachtige foto op linnen.   
 
Het is een vergroting van één van de vele foto’s, die  
Martijn Heemstra gemaakt heeft met de camera aan zijn drone.  
 

 

 

 

 

 

 

Redactieleden van het Nijsjoagertje zijn uitgesloten van  

deelname. 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

 11                   

 12                   

 13                   

 14                   

 15                   

 16                   

 17                   

 18                   

 19                   

 20                   

U I T E R D IJ K 2 5 
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Kerstlied 

  

De kerstklokken luiden 

en “d engelenwacht 

ze zingen een lied 

in den donkeren nacht, 

een kindeke is er geboren 

dat juichen de engelenkoren. 

  

En heldere stemmen 

daar hoog aan den trans 

verspreiden hun licht 

met een hemelschen glans 

naar,t kindeke lie”lijk en teder 

dat ligt in een kribbe ter neder. 

  

Juicht menschen en kind’ren  

dat kindje ter eer, 

aanbidt het en buigt 

u ootmoedig ter neer 

voor u is  dat kindje geboren 

Juicht allen met “d engelenkoren 

   

Jantje 24 december 1937 

  

[Jantje Bulthuis, oud-inwoner van Onderdendam] 

Ons Nijsjoagertje  
 

Lieve en Beste Dorpsgenoten 

 

Even een klein berichtje gericht aan jullie allemaal. 

Volgens mij vinden de meeste van ons het heel fijn dat 

het Nijsjoagertje er is. Ik pluis het uit van A tot Z, altijd 

blij als ik het in de brievenbus vindt, dan komt het oude 

gezegde  “Moment voor jezelf moment voor Mocco-

na”. Het Nijsjoagertje lezen onder het genot van een 

kopje koffie. Ik kan me niet anders voorstellen dat de 

meeste van jullie het Nijsjoagertje willen behouden. 

 

Hier mijn verzoek: er staat achterin Donaties: Richtbe-

drag € 10,- per jaar. Heel nobel voor het vele werk wat 

ermee gepaard gaat. 

 

Ik wil voorstellen dat we er met zijn allen van maken: 

Richtbedrag  €15,- en voor degene die het echt niet 

kunnen missen is natuurlijk die € 10,- meer dan ge-

noeg. Want wat extra storten mag altijd. 

 

Ik ben benieuwd naar jullie reacties  

 

Vriendelijke groet,  

 

Marina van Haalen  
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Vrouge Vogels ien Onderndaam (151)  

 

Tekst: Kees Willemen 

Foto’s: Sieb-Klaas Iwema 

 

Eindelijk is hij dan toch gekomen. De maand waarin het 

meer regende dan het droog was. December althans de 

23 dagen waarover dit verslag gaat, telde meer dagen 

dat er neerslag was n.l. veertien dan droge dagen, elf. 

Waarom zeg ik dit zo nadrukkelijk. Omdat we een zeer 

droog  2018 hebben gehad waarin vanaf maart nauwe-

lijks neerslag gevallen is. En een dag leek het wel of we 

echt een ouderwetse winter kregen.  

 

Op zondag 16 december , dus precies een week geleden, 

lag er ineens een centimeter of vier sneeuw. Maar de vol-

gende dag was de pret al weer over. Het dooide toen weer 

als de pest. Alleen een sneeuwpop op het Beckeringh-plein 

herinnerde nog even aan die ene winterse dag. Dat was 

niet de enige weeromslag. Na wat koude dagen werd het 

donderdag 29 november ineens weer behoorlijk warm met 

een ochtendtemperatuur van nota bene tien graden. Maar 

het weer leek wel een soort achtbaan te beschrijven want 

dinsdag 4 december was het ’s ochtends ineens drie gra-

den, de dag daarna min een en zo bleef het kwik maar op 

en neer gaan. Een paar dagen later vroor het zelfs ’s 

nachts bij wind uit het oosten; vrijdag 14 tot en met zondag 

16 december. Maar de overwegende windrichting was toch 

west tot zuidwest. Een gemiddelde ochtendtemperatuur 

van 4, 8 graden drukt wel uit dat al met al het toch wat killer 

maar niet echt k o u d is geweest in deze decembermaand. 

Voor de goede orde de gemiddelde ochtendtemperatuur 

om 06u00 was in november 8,5 graad. Bijna de helft kou-

der dan wel weer. 

 

Heel beleefd  

Killer maar niet reuze koud. Vogels hebben zich heel rede-

lijk tot nu toe weten te wapenen tegen die lagere tempera-

turen. Een van de aardige dingen bij sneeuw is dat ze aller-

lei sporen achter laten zoals die eend op het Boterdiep die 

dacht dat er al ijs lag, 

daalde om zich daar 

op neer te zetten 

maar net op tijd ont-

dekte dat het maar 

een laag papsneeuw 

was die op het water 

lag en toen maar 

weer snel opsteeg.  

Kraaien slagen er in 

zich aan ieder weerty-

pe aan te passen. 

Overduidelijk kraaienpoten zijn het die Sieb-Klaas vond in 

de sneeuw. En twee kraaien kwamen elkaar tegen en 

kruisten elkaar. Al met elkaar een vermakelijk tafereel mis-

schien knikten ze wel heel beleefd tegen elkaar. 

Klauwen 

Kraaien zijn trou-

wens niet voor de 

poes. Wia Huis-

man van de Stads-

weg vertelde mij 

dat ze halverwege 

december in de 

tuin van haar moe-

der op een hekje 

een grote bruine 

roofvogel zag die vervolgens verjaagd werd door een 

paar kraaien. Ik vermoed dat ze een buizerd [Buteo buteo 

L.] heeft gezien. Maar nog weer roofvogels werden gesig-

naleerd rond ons dorp. Gelukkig is de torenvalk [Falco 

tinnunculus L.] weer terug. Maandag 26 november zag ik 

er een in de namiddag in de top van de eerste meidoorn 

die in de berm staat van het Betonpad aan de oostkant 

van ons dorp. Meer dan een week later dinsdag 4 decem-

ber ook in de namiddag op hetzelfde vloog een torenvalk 

net op vanuit de wei van de familie Roseboom met in zijn 

klauwen een veldmuisje. Twee dagen later zat een soort-

genoot  op een uitstekende tak van de meidoornhaag die 

langs de weitjes van de familie Biermasz loopt. 

 

Overvloed 

Er wordt ook nog steeds door vogels getrokken. Ook een 

typisch winterverschijnsel is dat uit  Noord Oost Europa 

staartmezen [Aegithales caudatus L.] hier naar toe ko-

men. In de windsingel van het landgoed Oude Bosch zag 

ik zondag 16 december een hele zwerm vliegen op zoek 

naar dekking tussen de struiken om kennelijk even uit te 

rusten.  En drie dagen later, begrijp ik van mijn Geliefde,  

zat zo’n zelfde grote troep van minstens twintig exempla-

ren in onze eigen achtertuin. Het herfstachtige weer met 

veel nattigheid is ook zeer bevorderlijk voor het verschij-

nen in de lucht van regenwulpen [Numenius phaeopus 

L. ]. Vanuit het zuiden trekken die vogels juist in omge-

keerde richting naar de Waddenkust omdat daar nog een 

overvloed aan voedsel is. 

 

mislukte landing op het Boterdiep 

Kruisende kraaien 
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Kip 

Ik schreef  ‘herfstachtig ’en zo was de maand december 

ook. En dat betekent dat je nog steeds paddenstoelen kunt 

zien op onverwachte plekken. Sieb–Klaas zag uit een 

boom op zijn erf bijna een stuk of vijftien exemplaren van 

de Zwavelzwam [Laetiporus sulphureus L.] te voorschijn 

komen, prachtig goudbruin van kleur. Een eetbare padden-

stoel is dat die gestoofd in boter naar kip smaakt en daar-

om in Engeland ‘Chicken of the Wood‘ wordt genoemd. 

 

Wel dat was de oogst van de maand december. Jullie alle-

maal een hoop gelukkige dagen in het verschiet toege-

wenst. En vergeet jullie foto’s en belevenissen over de na-

tuur in en buiten ons dorp volgend jaar niet te melden aan 

het bekende adres: Kees Willemen 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Januari 2019 

 

03 januari en 10 januari: geen Verzoamelstee 

 

17 januari: De eerste Verzoamelstee van 2019 

Welkom bij de eerste Verzoamelstee van 2019. We laten 

een stukje film zien van de wintertuin van ’t Hoogholtje en 

we schenken aandacht aan de nalatenschap gedichten 

van Jantje Bulthuis, oud-inwoonster van Onderdendam. 

 

      
 

24 januari: Henri Klok over ambulancebroeder + uitleg 

defibrillator 

Henri Klok, inwoner van ons dorp, komt vertellen over zijn 

werk als ambulancebroeder. Ook leert hij ons hoe te han-

delen met de defibrillator, die onder andere in het dorps-

huis hangt, een apparaat die levens kan redden. 

 

Om 12:00 uur maaltijd door Harry’s Foodservice. Graag 

opgeven bij Corry Mulder. 

 

31 januari: Gezellige koffieochtend. 

Deze ochtend nodigen wij u uit voor een gezellige koffie-

ochtend, gezellig bijkletsen en even tijd met en voor el-

kaar. 

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

10:00 uur tenzij anders aangegeven. 

Kerstgezang in de Onderdendamse kerken 
en op straat 
 
Afgelopen week is er veel en enthousiast gezongen in 
Onderdendam. Het nieuwe dorpskoor liet 22 december 
van zich horen op de kerstmarkt in het dorpshuis (zie 
verderop in het Nijsjoagertje).  
 
De volgende dag, zondag 23 december, konden er kerst-
liedjes worden gezongen in De Kerk. Onder het genot 
van glühwein, chocolademelk en kaarslicht deden zo’n 
100 mensen hier aan mee. Een groot succes dat zeker 
herhaald wordt volgend jaar. 

Op kerstavond was er in de Hervormde kerk een  
sfeervolle kerstzangdienst met koor en orgelmuziek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diezelfde kerstavond trok er tegen 23.00 uur weer  
traditioneel een gelegenheidskoortje door het dorp met 
kerstliedjes.   Alle kerstzangfoto’s: Johannes van der Helm 
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Kerkdiensten Ned. Hervormde Kerk 

 

30-12-18  19.00 uur  dhr. L.J. Blees uit Wouterswoude 

 

31-12-18  19.30 uur  Oudejaarsavond Oudejaarsdienst  

  Walfriduskerk te Bedum 

 

06-01-19  14.30 uur na de dienst Nieuwjaarsbijeen 

  komst ds. C. Hoek 

 

13-01-19  19.00 uur  ds. C. Hoek 

 

20-01-19  19.00 uur  ds. G.W. van Wingerden uit  

                     Stedum 

 

27-01-19  19.00 uur voorbereiding viering H.A.  

  ds. C. Hoek 

 

Kerkdiensten Protestantse Kerk Bedum 

Het Nijsjoagertje heeft nog geen nieuw rooster  

ontvangen. 

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 

Sponsoractie Jumbo 
 
De sponsoractie van de Jumbo heeft € 351,40 opgeleverd 
voor het scheepsjoagcomité, € 241,70 voor Volley Onder-
dendam en € 203,70 voor de sportvereniging Onderden-
dam. 

 
Bedankt allemaal! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto:  
Johannes van der Helm 
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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 

20 januari 2019 naar de redactie van het  

Nijsjoagertje: nijsjoagertje@outlook.com  

 

Redactie: Dethmer Jonkhoff, Eddy Buisman,  

Annemiek Wassenaar en Annemieke Neuteboom 

 

Bijdragen van:  Kees Willemen, Afiena van Ben-

them, Hetty Slagter en Hanneke  

 

Foto’s: Sieb-Klaas Iwema, Martijn Heemstra, Johan-

nes van der Helm, Frits Keller,  

 

 

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 7 januari: 20.00 uur leesclub in het  

dorpshuis                                   

 

Woensdag 9 januari: informatieavond aanpak  

essentaksterfte in het Onderdendamsterbos 19.30 uur  

dorpshuis 

          

Vrijdag 11 januari: Nijjoarsveziede - cabaret in het 

dorpshuis. Inloop vanaf 19.30 uur, start voorstelling: 

20.30 uur. Gratis entree. 

 

 

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.  

De redactie van t Nijsjoagertje   
wenst alle lezers: 


