Jaargang 1

nummer 1

Jaargang 18

april 2000

nummer 1

januari 2018

Maandelijks Nieuwsblad voor Onderdendam en Omstreken
CPO zoekt nieuw commissielid

GOO! gaat vooruit

Helaas heeft het Cultureel Podium Onderdendam afscheid
moeten nemen van Marte Zwierstra, die na bijna 3 jaar een
punt zette achter haar lidmaatschap. We zullen haar ideeën en voorstellen behoorlijk missen, want zoals velen in
ons dorp weten, ze borrelt werkelijk van de ideeën. Marte
is ook beslist niet verloren voor Onderdendam, want ze
blijft gewoon doorgaan met haar Weggeefmarkt, het Cabaret en haar workshops. Nogmaals Marte, bedankt voor je
inzet!

De Werkgroep GOO! heeft de afgelopen tijd niet stil gezeten. De werkgroep Energie is druk bezig om te inventariseren hoeveel concrete belangstelling is om mee te
doen in een Energie corporatie. De belangstelling is
groot en binnenkort zal deze groep nogmaals geïnformeerd worden en zal er daadwerkelijk een corporatie
worden opgericht. Meer informatie hierover kan nog altijd
worden ingewonnen bij Kees Willemen
(c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl)

Zo nu en dan is het echter ook prima ruimte te maken voor
anderen. In dit geval kijken we dan ook oprecht uit naar
een nieuw lid, ons betreft uit de generatie van onder de 30
jaar mag komen. Een jeugdige enthousiaste man of vrouw,
die met name vanuit de gedachtegang van de jongeren
ideeën naar voren brengt. Mochten er meerdere mensen
zijn: welkom.

Op 13 december jl. was er de presentatie van de plannen
voor de invulling van de Stadsweg en hiervoor was redelijk veel belangstelling. De aanwezigen konden een enquête invullen om hun voorkeur aan te geven. Aansluitend werd het aardbevingscafé gehouden. Hierin werd
een tussenevaluatie gehouden over de operatie om de
schoorstenen, waar nodig, te vervangen. De belangstelling voor deze avond was gering en onze conclusie
was dat er dus kennelijk weinig te bespreken viel. Wat er
wel besproken is was de conclusie dat het zinvol om altijd kritisch te blijven over de noodzaak om je schoorsteen wel of niet te vervangen.

Het CPO dient uit financiële overwegingen haar activiteiten
een tikkeltje in te dammen. Hebben we tot nu toe bijna
maandelijks iets kunnen organiseren, dat zal in de toekomst niet meer kunnen. Helaas is de respons van uit het
dorp (nog) niet zo groot dat we quitte draaien, om maar te
zwijgen van winst maken.
En dus krijgt het programma pas weer een vervolg in april,
in welke maand we op de 20e de groep KRÖDDE ontvangen, een groep muzikanten, die Groningstalige nummers
brengen. Kijk vooral even naar hun website
www.kroddemuziek.nl waar je vele van hun nummers kunt
beluisteren. De moeite waard!
In mei/juni organiseren we weer het klassieke muziekspektakel JONG en OUD TALENT in DE KERK. Vorig jaar een
groot succes, dat we dit jaar graag willen herhalen. Verder
zijn we voornemens een KORENDAG te organiseren,
maar daarover een volgende keer meer.
Namens het CPO, Eddy Buisman
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De overige werkgroepen zijn druk bezig met ontwerpen,
nadenken, vinden van financiën en dergelijke, maar de
verwachting is dat in 2018 nog veel ontwikkelingen zullen
volgen die Onderdendam een nog leefbaarder dorp zullen maken.
Namens de werkgroep GOO! wil ik iedereen bedanken
voor de inzet voor onze werkgroepen in 2017 en hoop
dat 2018 voor alle inwoners van Onderdendam een gezond en leuk jaar mag worden.
Dethmer Jonkhoff

Workshop RAKU-stoken bij en door
Jan Mulder
In Onderdendam, voor Onderdendammers !
Geplande datums zaterdag 10 en zaterdag 17 maart.
Eindelijk maar dan toch, het al eens eerder geplande,
maar door omstandigheden toen afgelaste
RAKU -feest gaat nu toch echt gebeuren. Het produceren van RAKU gestookte producten is een fascinerend
samenspel tussen klei, vuur, rook en tenslotte water.
Hier met een groep mee bezig zijn geeft heel veel plezier, gezelligheid en voldoening. (Zie ook voor RAKUstoken www.dekeramiekbouwer.nl en/of YouTube.)

18 januari: Expositie fotografie en vertellingen Hetty
Slagter
Vandaag komt Hetty Slagter langs om te vertellen over
haar grote passie fotografie. Van 01-01-2018 t/m 31-032018 word haar expositie
tentoongesteld in

Ik kan 8 personen plaatsen om die voldoende aandacht te schenken. Op zaterdag 10 maart gaan we
iets maken, en op zaterdag 17 maart gaan we dat dus
stoken.

het dorpshuis.
Naast de expositiefoto’s zal ze op
scherm meer werk
laten zien en is dit

Beide dagen zijn vanaf 10.00 tot ongeveer 16.30 uur,
e.e.a. is afhankelijk van de voortgang.

de officiële opening
van de expositie.

Voor meer informatie over het programma en de
kosten: corryjan@xs4all.nl of 050-3049532.
25 januari: Sjoelen + Stamppotbuffet
Deze ochtend gaan we gezellig met elkaar ouderwets
sjoelen.

Aansluitend om 12:00 uur een stamppotbuffet door
Harry’s Foodservice. Graag opgeven bij Corry Mulder;
050-3049532/ corryjan@xs4all.nl
--Voor elke ochtend geldt: zaal open 09:30 uur en
aanvang 10:00 uur tenzij anders aangegeven.

* Vanaf 8 januari iedere maandagochtend
10:30 uur gym in het dorpshuis *
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Daarnaast doe ik onder andere new born, cake
smash, bruiloften, zwangerschapsshoots en kan er
altijd gevraagd worden naar de mogelijkheden. Foto’s
kunnen zowel buiten gemaakt worden, als binnen bij
mij thuis in de studio

Hetty Slagter exposeert in Zaal 1 van
het Dorpshuis

Op donderdagochtend 18 januari 2018 kom ik langs
op de Verzoamelstee in het dorpshuis, om te vertellen
over de fotografie, mijn expositie en zal ik ander werk
laten zien. De ochtend is van 10:00 uur t/m ongeveer
11:45 uur. De zaal is om 09:30 uur geopend.
Ik vind het ontzettend leuk dat mijn foto’s drie maanden in Dorpshuis ‘Zijlvesterhoek’ tentoongesteld
mogen worden. Geniet van de foto’s en vast tot ziens
in Onderdendam.

Mijn naam is Hetty Slagter en op 22 juli 1989 kwam ik
ter wereld in Onderdendam, op 1 maart 2016 verruilde
ik mijn geboortedorp voor het wierdedorp Ezinge. Voor
de Verzoamelstee maak ik nog steeds de flyers en
schrijf ik een stukje voor de krant. Hoewel ik erg graag
in Ezinge mag wonen, is het fijn om af en toe even terug te zijn en iets voor het dorp te kunnen betekenen…

Hartelijke groet, Hetty Slagter

Hulp gevraagd

Met fotografie hou ik me alweer zo’n tien jaar bezig en
doordat het nooit hetzelfde is, maakt dat het altijd uitdagend. Ik kom verschillende mensen tegen en bijvoorbeeld de lucht is nooit hetzelfde. Met mensen
maak ik bijzondere momenten mee, zoals een bruiloft
of een kindje dat net geboren is, waarvan ik de foto’s
mag maken. Het is fijn als ik mensen blij kan maken,
en zelfs soms kan ontroeren. En dat met iets wat ik het
aller liefste doe, dat maakt voor mij het fotograferen
extra bijzonder en daarbij is het een herinnering voor
het leven.

Is er in Onderdendam of omstreken iemand die mij,
Eryn Jonkhoff, leerling in 3 VWO, bijles kan geven in
wiskunde?
Reacties graag via: jonkh112@planet.nl

Mijn eerste expositie is onlangs geweest, tien foto’s
zijn tentoongesteld in Berchhiem ‘De Friese Wouden’
te Burgum van 01-10-2017 t/m 31-12-2017. Nu mogen
mijn foto’s van 01-01-2018 t/m 31-03-2018 in mijn geliefde Onderdendam hangen. Portret, dieren en natuur
zijn mijn hoofdonderwerpen en dit komt ook aan bod in
mijn expositie.
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Wat de pot schaft

Dan de andere ingrediënten erdoor, ik laat het mooi
twee keer rijzen en dan uitrollen de spijs er in gelegd
en de ongebakken stol past prachtig op mijn bakplaat.

Kerststolrecept van Marina
350 gram bloem
25 gram verse gist
1 ei
35 gram witte basterdsuiker
7 gram zout
0,50 stuks citroenrasp
30 gram roomboter
30 gram margarine
210 milliliter water
250 gram rozijnen
70 gram noten
100 gram spijs
Afbakken
poedersuiker
boter, gesmolten (om het deeg mee in te smeren)

Ik ga elke 15 minuten kijken en bij de tweede keer …
wow de deur van de oven staat op een kiertje. Hoe
kan dit nu???? De stol was verder gaan rijzen en uitdijen en werd zo groot dat de ovendeur gewoon open
geduwd werd.

Dit zijn de ingrediënten voor een overheerlijke kerststol. Je kan dit overal op internet vinden, het gaat er
nu niet om dat jullie hem maken maar om mijn avontuur met het bakken van een kersstol.
In mijn jonge jaren, heel lang geleden, bakte ik drie
keer per week mijn eigen brood en dat ging met 800
gram bloem met gist of met een zetseltje zuurdesem.
Hier hebben mijn kinderen nog een trauma van want
dat werd dan heel vast brood.
Tja we zouden gaan logeren bij vrienden in het westen
en ik zou een kerststol bakken om mee te nemen. Ik
zag het recept met 350 gram bloem en dacht dat wordt
wel een kleintje. Dus ik neem alle ingrediënten drie
keer, dat is dan 1050 gram bloem ietsje groter dan een
brood, heerlijk vond ik.

Ik ben erbij blijven zitten want hij moest wel garen natuurlijk. Ongelooflijk zo groot als hij werd, ik snapte er
eerst niets van. Tot ik ineens besefte dat drie keer de
bloem dan wel maar 1050 gram bloem is maar dat er
bij elkaar dan ook nog drie keer ± 600 gram van de
andere ingrediënten in gaan. Bij elkaar dus nog eens
zo'n 1800 gram. Tel uit bijna 3 kg aan ingrediënten.

Ik ga aan het kneden en mengen en slaan met het
deeg op het aanrecht om het lekker luchtig te krijgen.

Ik kwam aan op ons logeeradres en ik kreeg grote bewondering voor die hele grote stol.
Marina van Haalen
-------------

Heeft u ook een leuk recept of een kookavontuur?
Deel het met Onderdendam en stuur het op naar
nijsjoagertje@outlook.com
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Bericht van de Molenstichting
Door Anton Kamminga

De buitenverlichting van de molen is vernieuwd en
zondag 17 december hebben de molenaars weer een
ster op de molen bevestigd.

Herhaalde oproep volleybaltoernooi
Beste sportliefhebbers,
Op zaterdag 20 januari 2018 organiseert Volley Onderdendam voor de 39ste keer het dorpstoernooi in
dorpshuis “de Zijlvesterhoek”.
Iedereen is welkom, of je nu veel volleybalervaring
hebt, of helemaal niet. Het doel is om gezellig samen
te sporten. Je kunt je opgeven per team dat bestaat uit
6 personen, waarvan minimaal 2 dames. Let op: Je
mag maar met 1 team meespelen.

Begin volgend jaar zullen de roedes van de molen
worden vervangen. Dat zal weer een hele happening
worden bij de molen. Na een jaar van stilstand komt er
dan weer beweging in de molen.

Ben je enthousiast geworden en wil je graag meedoen? Mail dan voor een inschrijfformulier naar: volleyonderdendam@hotmail.nl en zend het inschrijfformulier vervolgens uiterlijk 13 januari retour.

Het bestuur van de molenstichting is te laat met het
aanleveren van de kwitanties geweest, waardoor er bij
nacht en ontij door de dames Saakje en Treinie gelopen moet worden. In overleg met hen hebben wij besloten om de donatie van 2017 in maart te gaan innen.

Je kunt ook je inschrijfformulier afhalen en inleveren in
het dorpshuis. Vul een e-mailadres in op het formulier,
dan kunnen wij het wedstrijdschema en het toernooiregelement t.z.t. mailen.

Donateurs die via de bank hun donatie overmaken
kunnen dit gewoon dit jaar doen. Zij ontvangen hun
kwitantie in maart. Het rekeningnummer van de molenstichting is NL 69 RABO 0305 815 660. Onder vermelding van uw NAAM en DONATIE 2017.

Het inschrijfgeld bedraagt € 3,- per persoon
De aanvoerder van het team betaalt het inschrijfgeld
op 20 januari aan Rianne of Lucinda.

Wij wensen alle donateurs een goed en gezond 2018.

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
deelnemers/sters.

Daar hoorden wij engelen zingen…
Op kerstavond werden er weer kerstliederen gezongen
in het dorp met na afloop warme glühwein en chocolademelk. Een mooie traditie.

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 Onderdendam.
We wensen iedereen hele fijne feestdagen en een
gezond en sportief begin van 2018.
Namens Volley
Onderdendam,
Rianne en Lucinda

Foto: Johannes van der Helm
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Vrouge vogels ien Onderndaam (140)

vanellus) rondvliegen. Hé, kieviten zijn toch al lang
eind september vertrokken?

Foto’s: Sieb-Klaas Iwema
Vroeg Kerstdiner
Dat klopt, maar dit zijn kieviten die niet van hier zijn
maar die uit Scandinavië en Rusland komen. Waarschijnlijk blijven ze hier de hele winter in de buurt van
de Kardingemaar. Daar is weiland en akkerland. Vier
dagen later bleek de groep gegroeid tot 23 exemplaren
maar het kan ook zijn dat dit koppel een nieuwe groep
is die de andere die op doortrek is, opvolgt. Dit koppel
kon ik wat langer bekijken. Ze vlogen diverse rondjes
in een ovaalvorm waarbij de vogels die op de punten
van de ovaal zaten, de richting aangaven. Uiteindelijk
daalden ze toch neer op de akker en gingen in en rond
de grote plassen die daar op het land staan, naar
voedsel zoeken. Voornamelijk regenwormen zullen ze
daar vinden. Ik zag daar wel meer trekvogels. Donderdag 14 december kwam een groep van zeker vierhonderd kleine zangvogeltjes vanuit het noorden overvliegen. Wat ook opvalt is dat roofvogels veel dichter het
dorp inkomen. Mijn echtgenote Louise Piek zag zaterdag 2 december een havik (Accipiter gentilis) onze tuin
binnenvliegen met een merel in zijn klauwen. Sieb –
Klaas Iwema , de vaste fotograaf van deze rubriek zag
een schitterend witte buizerd (Buteo buteo) vanuit zijn
woonkamer zich in zijn thuisweitje te goed aan de resten van een jonge haas (Foto 2), een wel heel vroeg
Kerstdiner.

Een supernatte december daarop kijk ik terug twee dagen voor de Kerst. Het is niet mis. Van de 23 dagen is er
op 18 dagen neerslag geweest. En maar 5 dagen was
het droog. En van vrijdag 8 December t/m zondag 17
dagen hadden we 9 dagen ook nog eens wínterse neerslag: natte sneeuw, echte sneeuw en hagel. De sneeuw
die bleef liggen, viel zondag 11 en maandag 12 December. Maar we kunnen wel sneeuw op ons conto schrijven van een centimeter of zes (foto 1).
Zoveel sneeuw viel er

De volgende dag maakte regen al weer een einde aan
die korte sneeuwpret. Ook hebben we opnieuw dit jaar
een groene kerst. Bijzonder vond ik de zeer dikke mist,
vrijdag 22 December. Dat het weer zo nat is , kan niet
anders dan een gevolg van de klimaatverandering zijn.
Ik ben benieuwd of boeren in het buitengebied zich daar
nu echt structureel op voorbereiden. Zoveel water op je
land jarenlang in de winter moet vroeg of laat de structuur van de bodem van je akker en weiland ingrijpend
veranderen wat betreft voedingstoffen en bodemleven.
De kans bestaat dat door uitspoeling heel veel natuurlijke mineralen uitspoelen en dat er steeds meer mest nodig is. Van de andere kant wanneer de wei- en bouwlanden rondom ons dorp zoveel natter worden, scherp dat
verrassend gunstige omstandigheden voor vogels. Rond
het Betonpad , het wandel- en fietspad aan de overkant
van het Boterdiep richting Ter Laan, zag ik maandag 4
december ineens een koppel van 12 kieviten (Vanellus

Witte buizerd eet van jonge haas

Raadsel opgelost
Maar de sneeuw in de periode van 8-17 december
bracht nog een verrassing. Sieb- Klaas zag toen hij
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toevallig buiten was dat aan de overkant van de Middelstumerweg er wat reeën rondliepen. Ze zijn daar
wel vaker te zien , zie vorige aflevering. Sieb- Klaas
kon met een mooie stemmige winterfoto thuis komen
(Foto 3).

Kaardenbollen overdekt met rijp

Houdt niet van ijs
Wanneer het even winter was zoals van 8 -17 december, moet ik altijd denken aan de ijsvogel (Alcedo attis ) En aan het misverstand dat de ijsvogel van ijs zou
houden. Maar deze duiker houdt helemaal niet van ijs.
Integendeel dan is zijn eten, kleine visjes, onbereikbaar.
Een heel mooi ijsvogeltje werd maandag 4 december
gezien door Jan ’t Mannetje in een slootkant in Onderwierum. Dat brengt me meteen op het feit dat zoveel
lezers van ’t Nijsjoagertje met hun waarnemingen het
hele jaar door aanklopten bij deze rubriek. Jullie wil ik
voor al jullie meldingen, soms hele verhalen, hartelijk
denken. Deze rubriek wordt er een stuk interessanter
van. Ik kan natuurlijk wel het een en ander vertellen
over mijn zwerftochten in het buitengebied rondom ons
dorp maar het is veel leuker als er eens iemand anders
aan het woord is op dit gebied. Ik heb absoluut niet de
wijsheid in pacht, integendeel. Ik wens jullie prettige
feestdagen, een niet al te lawaaierig oudejaar van de
kant van de viervoeters in het dorp en hoop in 2018
weer vaak de deksel in mijn brievenbus te horen klapperen. Jullie kennen langzamerhand het adres:

Hinde in de sneeuw

En een raadsel op zijn erf werd nu ook definitief opgelost. Vorige maand bleek dat voortdurend een beest
zijn graspakken open scheurde, er zelfs zijn ontlasting
op achterliet. Toen dacht ik al aan een steenmarter
(Martes foina). En sporen in de sneeuw brachten uitkomst. Heel duidelijk (Foto 4) zijn dit de sporen van
een steenmarter.
Overduidelijk steenmartersporen

Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderdendam Tel.050-3049464 Mobiel : 06-18849215 E-mail:
c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl
Wie mijn dagelijkse strapatsen heel vroeg in de morgen, wil lezen verwijs ik naar mijn facebook- ac-

Vraag blijft: wat zocht hij in al die pakken. Er viel natuurlijk ook nog andere neerslag, hagel bijvoorbeeld.
En het vroor ook twee dagen waarbij de mist aanvroor.
Zodat Sieb- Klaas nog zo’n tweede typische winterfoto
kon maken: kaardenbollen met aangevroren rijp (foto
5).
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Aankondiging Ladies Night

Kerstmarkt 16 december

Om alvast in de agenda te noteren vrijdagavond
2 februari “Ladies Night“ voor alle vrouwen van
Onderdendam ouder dan 18 jaar. Meer informatie in het
volgende Nijsjoagertje!

Zaterdag 16 december is de kerstmarkt in dorpshuis
Zijlvesterhoek bijzonder
goed verlopen. Alle tafels
waren bezet, met een variëteit aan verschillende producten. Restaurant de Molenaar verkocht heerlijke
chocolade. De rijdende
kaasboer was aanwezig,
ook werd er door vrijwilligers van VVO brood voor
bakkerij Hoekstra verkocht.

Nieuwjaarsbijeenkomst BvgB en
gemeente Bedum op 9 januari
De Bedrijvenvereniging gemeente Bedum (BvgB) en
het gemeenbestuur houden op dinsdag 9 januari een
gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst voor de inwoners
van de gemeente. De bijeenkomst heeft plaats in de
hal van het gemeentehuis en duurt van 17.30 tot 19.30
uur. Iedereen is van harte welkom.

Natuurlijk waren er ook weer een tal aan kerst gerelateerde producten die door dorpsbewoners aan de man
werden gebracht . Jan en Wil Beenes hebben goede
zaken gedaan voor hun actie voor Alpe d’Huez
Om drie uur was er een optreden van popkoor & Core
uit Bedum.
Gedurende de
gehele markt was
er een optreden
van Marlot zij vertolkte mooie kerstliederen begeleid
op haar piano,
een goede impressie van de middag is terug te zien op de film die
Marijn Heemstra heeft gemaakt ( zie Facebook).

Het is de zevende keer dat de gemeente en BvgB samen optrekken bij de organisatie van een nieuwjaarsbijeenkomst. Op initiatief van de BvgB werd in januari
2012 samen met de gemeente voor het eerst een bijeenkomst belegd. Die trok rond de 80 belangstellenden
naar het gemeentehuis. Voor de gemeente en de ondernemersvereniging was de belangstelling voldoende
aanleiding om ook in de jaren daarna een bijeenkomst
te organiseren. Die werden ook goed bezocht.
In de bijeenkomst van 9 januari houden BvgBvoorzitter Jakob Roorda en burgemeester Erica van
Lente een korte nieuwjaarstoespraak. Leerlingen van
muziekschool Hunsingo verzorgen de achtergrondmuziek. De hapjes worden, net als vorig jaar, verzorgd
door Colourful Bedum.

De 20 liter zelfgemaakte erwtensoep is volledig op gegaan. De winst van de markt komt ten goede aan de
Vereniging van Volksvermaken, in de hoop dat zij dit
geld volgend
jaar kunnen
besteden voor
een mooie
dorpskerstboom.

Komt allen.

Graag willen
wij iedereen
bedanken die ons geholpen hebben, volgend jaar zal
de markt zeker een vervolg hebben
Afiena Benthem & Jacqueline Helmholt
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Omdat hij vooruit wil in het leven en de armoede wil
ontvluchten, breekt hij met zijn verleden in
Onderdendam en werkt hij zich op bij de steenfabrieken van Strating in Oude Pekela, Boogerd in
Noordscheschut, Hengforden in Olst en ‘t Hoendernest in Voorst.

Vooraankondiging van een historische
roman over Yp, een steenfabrieksarbeider
uit Onderdendam
De historische roman 'Tiggeljong, het verhaal van Yp,
de steenfabrieksarbeider' vertelt een indringend verhaal
over sociale armoede, werk en huisvesting in de periode 1860-1890; over de armsten, degenen die werden
uitgebuit, het steenfabrieksvolk.

We volgen zijn levenspad van de Groninger klei tot op
de Gelderse uiterwaarden aan de IJssel, tot aan zijn
uiteindelijke terugkeer naar Onderdendam.

Yp, de Hogelandsters sprekende hoofdpersoon, wil
zich hieraan ontworstelen. Het boek is gebaseerd op de
werkelijk vertelde verhalen van vele mensen, over hoe
hun voorouders leefden en werkten in die tijd.

Alles wat deze periode kenmerkt komt in zijn verhaal
tot leven: de hongerwinters, de stakingen, de crises,
de armenhuizen en de mechanisatie, maar ook de
liefde voor de turfschippersdochter, die door omstandigheden pas laat tot bloei komt.
Streektalen
Wat dit boek echt bijzonder maakt, is dat het is geschreven in alle plaatselijke dialecten van de streken
waar Yp heeft gewoond en gewerkt. Dit gebeurde in
samenwerking met de omtaolers van de Nedersaksische plaatselijke dialecten: het Hoogelandsters,
Drents, Veenkoloniaals, Sallands en Gelderse dialecten.
De auteur
Jan Bos uit Bedum kun je het beste omschrijven als
‘jonge laatbloeier in Hogelaandster toal’. Hij werd geïnspireerd door de verhalen over het caféleven van
zijn ouders, grootouders, en overgrootouders. Vaak
kwamen daar herinneringen boven aan noeste, bonkige kleigravers van de 'tiggelwerken' (steenfabrieken).
Bij herhaling kwam hij de eigen mechanisatie en aanpassingen aan de veranderende markten tegen, echter maar sporadisch iets over de sociale aspecten en
woonomstandigheden van de arbeiders in het kleiland. Nieuwsgierig hoe het in vroeger tijden moest zijn
geweest, is hij op zoek gegaan naar de verhalen van
die oude noeste werkers; verhalen van hun ouders,
grootouders en overgrootouders. Door zijn speurwerk
in combinatie met genealogische gegevens ontstond
langzaamaan de fictieve persoon ‘Yp’, de steenfabrieksarbeider die zich op wilde werken tot brander, of
misschien wel meer.

Het verhaal van Yp
Met enkel drie jaar lagere school staat Yp al op z’n dertiende op het land om “als een grote” zijn vader te helpen met klei spitten voor de steenfabriek. Uit pure
noodzaak, om het grote, arme gezin draaiende te houden en van eten en brandstof te voorzien. En dat zes
dagen in de week, veertien uur per dag!

Het boek verschijnt in maart 2018. U kunt zich intekenen voor de voorverkoop van het boek op de website
van Noordproof: https://noordproof.nl/boek-tiggeljongbestellen/ of door een formulier af te halen in het
dorpshuis. Het boek kost dan € 12,50
De verkoopprijs in de winkel wordt € 15,00
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Belangrijke telefoonnummers
Huisartsenpost
Na 17.00 uur en voor 8.00 uur, in het weekend en
op feestdagen. Tel: 0900 - 9229
Tandarts
In het weekend is er om 11.00 uur en 17.00 uur een
spreekuur. Buiten deze spreekuren is de verantwoordelijk tandarts na telefonisch overleg te consulteren. Naam en telefoonnummer van de dienstdoende tandarts is te beluisteren op de telefoonbeantwoorder van uw eigen tandarts.

Kerkdiensten Ned. Hervormde Kerk
Apotheek
De Vlijt 4 te Bedum tel. 050- 301 52 72
In het weekend en op feestdagen gesloten.
Buiten openingstijden voor spoedgevallen contact
opnemen met Apotheek Hanzeplein,
Hanzeplein 122, Groningen tel. 0900 - 1115020
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, Winsum Tel: 0595-441800

07-01-18

14.30 uur na de dienst Nieuwjaarsbijeenkomst
ds. C. Hoek

14-01-18

19.00 uur ds. G.W. van Wingerden uit Stedum

21-01-18

19.00 uur ds. C. Hoek

28-01-18

19.00 uur voorbereiding viering H.A.
ds. C. Hoek

Kerkdiensten Protestantse kerk Bedum
Het rooster van de Protestantse kerk was op het moment
van drukken van dit krantje helaas nog niet binnen bij de
redactie. In februari zullen de kerkdiensten uiteraard weer
gewoon gepubliceerd worden.

Politie / Brandweer / Ambulance:
Alarmnummer 112
Politie, niet dringende meldingen 0900-88 44
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Agenda:

Kopij is van harte welkom!

12 januari: cabaret in het dorpshuis.
Kom lachen om het afgelopen jaar en hef het
glas op het nieuwe jaar! De zaal gaat open om
19.30 uur, de voorstelling begint om 20.30 uur
en de entree is gratis.

Heeft u een nieuwsbericht, een oproepje, een
recept voor onze kookrubriek, schrijft u korte
verhalen of gedichten, heeft u een club opgericht en zoekt u deelnemers, wilt u zichzelf of
iemand anders voorstellen of wilt u oproepen
tot actie? Laat het ons weten!

26 Januari: klaverjassen in het dorpshuis
Het begint om 20.00 uur en iedereen kan meedoen.

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

2 februari: Ladies Night in het dorpshuis
voor alle vrouwen van 18 jaar en ouder. Meer
info in het volgende Nijsjoagertje.

Bijdragen van:
Jan’ t Mannetje, Kees Willemen, Hetty Slagter, Marina
van Haalen, Dethmer Jonkhoff, Afiena van Benthem,
Rianne en Lucinda

Oud Papier wordt opgehaald op de laatste
vrijdag van de maand

Foto’s: Johannes van der Helm, Annemiek Wassenaar, Sieb-Klaas Iwema

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

Eindredactie en opmaak:
Annemiek Wassenaar
Bedumerweg 12, 9959 PG Onderdendam
nijsjoagertje@outlook.com
Donaties:
Richtbedrag € 10,00 per jaar. Graag op rekening:

Auteursrecht foto’s
Heeft u beeldmateriaal bij uw kopij? Zorg dan dat u zeker weet dat u de foto of de afbeelding mag gebruiken. Er
rust altijd auteursrecht op foto's, ook als ze op internet staan. Een aantal advocatenkantoren heeft zich inmiddels
gespecialiseerd in het opsporen van onjuist gebruikte foto's. Hiertoe zijn speciale zoekmachines ontwikkeld. Omdat het Nijsjoagertje ook online staat, zijn illegaal gebruikte foto's gemakkelijk te vinden. Dus om boetes te voorkomen: gebruik alleen eigen foto's of beelden waarvoor u toestemming hebt gekregen van de maker.

Kijk ook eens op: www.onderdendam.com. Hier vindt u meer informatie en foto’s over het dorp en kunt u het
Nijsjoagertje in kleur bewonderen.
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En voor iedere lezer geldt: u kunt ook een schrijver worden!
Heeft u kopij, aarzel niet en stuur het op! Er kan van alles: een nieuwsbericht, een
oproepje, een recept voor onze kookrubriek, een kort verhaal of gedicht, een leuke
column of een mooie foto van het dorp of een van de bewoners. Heeft u een club opgericht en zoekt u deelnemers, heeft u een bijzondere hobby waarover u iets kwijt
wilt, wilt u zichzelf of iemand anders voorstellen of wilt u oproepen tot actie? Laat het
ons en de rest van Onderdendam weten.
Stuur uw kopij naar: nijsjoagertje@outlook.com
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