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Maandelijks Nieuwsblad voor Onderdendam en Omstreken 

Laat tien dorpsgenoten op een vrolijke manier terugblik-
ken op het afgelopen jaar en de zaal zit gegarandeerd 
vol. De verwachtingen zijn ieder jaar hoog gespannen, 
want wie is er dit jaar aan de beurt om doorgezaagd te 
worden? Maar ook welke nieuwe dorpsgenoten mogen 
we verwelkomen?  
Daarmee werd de vrijdagavond afgetrapt. Voorzitter van 
het Dorpshuis, Bert Helmholt, verkende op zijn eigen rusti-
ge wijze de zaal en hield de microfoon voor de neus van 
een paar mensen, waarvan wethouder Kristel Rutgers, 
maar vooral de nieuwe dorpsondersteuner Erica Eilander 
de bekendste waren. Vooral naar Erica was iedereen na-
tuurlijk nieuwsgierig, want daar krijgt het dorp tenslotte 
het meest mee te maken. De geboren Onderdendamse 
bleek een enthousiaste vrouw, die met man en drie kinde-
ren over een tijdje in het schoolgebouw van de Haven in 
de van Royenstraat gaat wonen. Het lijkt erop dat de keu-
zecommissie bij een uitstekende kandidaat is uitgekomen. 
Welkom Erica en natuurlijk haar gezin in ons dorp! In het 
maartnummer van het Nijsjoagertje zal een uitgebreid in-
terview met Erica staan. 

Het cabaretge-
deelte van de 
avond kwam wat 
moeizaam op 
gang. Ook niet zo 
gek, want de vaste 
introductieman, 
Jan Dijkema, was 
dit jaar niet van de 
partij. Tja en dan 

begint zo'n feestavond toch schoorvoetend met allerlei 
andere personen, die het probeerden. De zaal kon daar-
door wel onmiddellijk kennismaken met twee nieuwe 
sterren aan het cabaretfront, namelijk Brenda en Marlot. 
En met name de laatste had meteen veel inbreng, want 
naast haar cabaretvaardigheden bleek ze ook de muzika-
le kant een 
behoorlijke 
kwaliteitsim-
puls te kun-
nen geven. 
Begeleid te 
worden 
door een 
pianiste, die 
zich kan 
aanpassen 
aan de (amateur)zangers is heel erg fijn. Ook kon de zaal 
een oude bekende opnieuw begroeten, want Yfke Becke-
ringh had zich na jaren afwezigheid weer aangesloten. 
Dat deze, in het verleden, zeer scherpe tekstschrijfster 
weer van de partij was, beloofde wat. 
Echter er is wel eens jaartje bij waarin wat minder ge-
beurt dan in andere jaren. Aan de Stadsweg loopt niet 
iedereen meer in pyama bij elkaar in en uit. Maar om 

Nijjoarsveziede geslaagd voor bomvolle zaal 
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dan toch nog tot 
een zeer vrolijk 
avondvullend pro-
gramma te komen 
is een groot com-
pliment waard. De 
manier waarop 
Frits Keller onze 
dorpsschrijver en 

werkgroepen bedenker Kees Willemen persifleerde was 
prachtig. De superenthousiaste Yvonne Veldman, die bij 
de  watererfgoedwerkgroep oude pies van van Royen en 
Beckeringh aanbood,  was schitterend. De privacy speech 
van Anka bedoeld als saai, was inderdaad wel heel saai, 
terwijl het gesprek tussen de boeren Anka en Chris in het 
Gronings over de hoeveelheid melk die koeien in de toe-
komst moeten gaan geven als het aan Campina ligt, heel 
treffend was. Ook de bootcamp filmpjes waren hilarisch. 

Daar moet je als Onderdendammer toch gewoon zin in 
krijgen en je aansluiten? Dat Jaquelien niet altijd even blij 
is als stempelpost van de Pronkjewailtocht werd vlak voor 
de pauze prachtig neergezet. Natuurlijk werd na de pauze 
de plek van het AED apparaat achter het peuterspeelzaal-
hek in twijfel getrokken, liet men De Kerk nog even stevig 
nadenken over hun plek van de BenB appartementen, 
werd aan de overheid sterk getwijfeld aan hun optreden 
inzake de aardbevingsproblematiek, terwijl tenslotte de 
vissers Frits en Pieter enkele gebeurtenissen en dorpsge-

     Oplossing Eindejaarspuzzel 

Terwijl ondergetekende in december zich vermaakte met 
het maken van de eindejaarspuzzel, verheugde hij zich 
tegelijkertijd  op de problemen, die menigeen zou tegen-
komen bij het oplossen van de 20 foto’s. Die waren blijk-
baar of heel groot of  te kinderachtig ,want slechts 9 
mensen hebben de moeite genomen de oplossing naar 
de redactie te sturen. Wat niet wegneemt dat de 9 in-
zenders natuurlijk in grote spanning zitten, wie de prach-
tige dorpsfoto , gemaakt door Martijn Heemstra, thuis  
aan de muur mag hangen.  
Uit de inzenders zonder één fout, trok de redactie als 
winnaar: 
De familie Huizinga aan de Beckeringhstraat. Deze fami-
lie woont al zo lang in Onderdendam, dat het voor hen 
een fluitje van een cent moet zijn geweest. Op onder-
staande foto is te zien , dat de prijs werd overhandigd. 
Van harte gefeliciteerd namens de redactie . 

noten bespraken waarover wat twijfel bestond. Het feit 
dat er nogal wat mensen ondergetekende na afloop 
vroegen of ze op mijn volgende fietsreis mee mochten, 
zorgde ervoor dat ik het pand stilletjes heb verlaten. 
Heel terecht werd supervrijwilliger Marjan Keller in het 
zonnetje gezet met een prachtig lied, dat lekker kon wor-
den meegezongen. Terugkijkend kunnen we zeggen dat 
het weer heel geslaagd was, dat de dijenkletsers een 
beetje afwezig bleven, maar dat we met allen opnieuw 
uitkijken naar volgend jaar en stiekem hopen op een 
aantal opvallende gebeurtenissen in 2019.  
Marte, Jaquelien, Yfke, Marlot, Brenda, Pieter, Frits, An-
ka, Chris, Dethmer, Yvonne, Bob, Albert en NIET Jan Dij-
kema, heel erg bedankt!!    
 
Eddy Buisman. 

 
Sijke ontving de prijs in het bijzijn van haar kleindochter  
Kirsten, die haar stevig had geholpen bij de oplossing.  
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samenwerking met het VVO, op zoek te gaan naar een 
locatie buiten het dorp die zonder problemen geschikt is 
om deze traditie voor te zetten. Volgens mij gaat dat luk-
ken!  
 
Voor alle Onderdendammers een gezond, gelukkig en 
succesvol 2019. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan en Corry Mulder  
Beckeringhstaat 36  
 

      Een rustige jaarwisseling 
Dit schreef Johannes van der Helm als tekst bij zijn foto-
reportage van de jaarwisseling, die u kunt zien via de 
website onderdendam.com. Niet iedereen vond het een 
rustige jaarwisseling. Als redactie kregen wij onderstaan-
de ingezonden brief. 
 
Beste Onderdendammers. 
 
Zoals ieder land, heeft ook Nederland z’n tradities. Velen, 
ook ik, hechten daaraan. Maar zoals met alles zijn ook tra-
dities en gewoonten aan slijtage en verandering onderhe-
vig. Sommige wijzigingen betekenen een verbetering maar 
helaas is het tegendeel soms ook van toepassing.  
 
De traditie van de jaarwisseling 
Als opgeschoten jongen kochten wij in onze tijd voor onze 
dure dubbeltjes (10 cent) een handje voetzoekers. De eer-
ste werd dan om precies twaalf uur ‘s nachts, over en 
weer, naar de voeten van de buren gegooid. Na 15 minu-
ten waren al de voetzoekers er wel doorheen gejaagd en 
gingen we de buurt langs om elkaar een gelukkig Nieuw-
jaar te wensen en werden een beetje dronken. 
 
Ook hier zijn de tijden en tradities veranderd. De enkele 
voetzoeker is vervangen door grote hoeveelheden zwaar 
en minder zwaar knal- en siervuurwerk en in plaats van 
dubbeltjes worden er nu honderden euro’s besteed. Precies 
middernacht is verlengd tot uren voor en na de jaarwisse-
ling en ook de dagen voorafgaand aan oudejaarsnacht 
worden we al getrakteerd op flinke knallen en een inciden-
tele vuurpijl.  
 
De traditie van het carbidschieten lijkt nog vrijwel ongewij-
zigd. Al vanaf het begin van de twintigste eeuw is dit ge-
bruik in zwang en in 2014 is het zelfs op de lijst met imma-
terieel erfgoed gezet, net als bijvoorbeeld Koningsdag en 
de eierbal. In de open weilanden van het boerenland zoekt 
de jeugd elkaar op met een oliebol en een biertje en heb-
ben met elkaar de lol en het avontuur wat ze zoeken. Daar 
kunnen de gigantisch klappen en de melkbusdeksels veilig 
wegkomen. Een mooie traditie maar helaas is het carbid-
schieten in Onderdendam aan wijzigingen onderhevig. Het 
open boerenland is vervangen door het midden van de be-
bouwde kom. Dit tart alles wat we als normaal zijn gaan 
beschouwen. Tijdens het carbidschieten was het niet mo-
gelijk om gewoon in mijn huis te zijn. De dreunen waren zo 
enorm dat ik vreesde voor mijn net nieuw geplaatste, dure 
speciaal dubbel glas.  
Onze kat heeft dagen, vol stres, in het donker bibberend 
achter de wc-pot doorgebracht. Dit alles kan niet de be-
doeling zijn. Als weldenkend mens kan je tot geen andere 
conclusie komen dat dit vermaak op deze plek niet kan.  
 
Ik gun de jeugd hun plezier en ik ben zeker niet tegen car-
bidschieten maar ik zou hen hierbij willen oproepen om in 
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Boekpresentatie eerste dichtbundel Inge 
Zwerver, getiteld ‘Dichter bij het Wad’. 
 

‘Daar waar leegte ruimte schept, ontstaan de mooiste dromen’.  
 

Op vrijdag 1 maart a.s. is de 
boekpresentatie van de eerste 
dichtbundel van Inge Zwerver, 
getiteld ‘Dichter bij het Wad’. 
Onder de naam Wadwicht 
deelt Inge haar gedichten via 
de sociale media waar liefheb-
bers van het Waddengebied 
haar al enige tijd volgen. Op 
veler verzoek heeft ze een se-
lectie van haar gedichten ge-
bundeld in een boekje, welke 
ze in eigen beheer gaat uitge-
ven. 
De gedichten van Inge zijn toe-
gankelijk, herkenbaar, klein en 
helder. Ze gaan over het 

prachtige Waddengebied en over gevoelens van de mensen die 
je daar treft.  
Schrijfster Pauline Broekema heeft een aanbeveling geschreven, 
deze vind je ook op de achterkant van de bundel: “De gedichten 
van Inge vertellen me waarom ik zo houd van zee, strand en 
wad.” 
De presentatie zal 1 maart plaatsvinden van 16.00 uur tot 17.30 
uur bij Boekhandel Daan Nijman in het UMCG te Groningen. Het 
eerste exemplaar van ‘Dichter bij het Wad’ zal Inge Zwerver uit-
reiken aan de directeur van de Waddenvereniging, mevrouw 
Lutz Jacobi. 
Vanaf dat moment is de bundel te verkrijgen bij Boekhandel 
Daan Nijman, bij enkele andere boekhandels in en om het Wad-
dengebied en via de website www.wadwicht.nl  
Geinteresseerden zijn van harte welkom de presentatie bij te 
wonen. 

Gefeliciteerd Inge! Naast jezelf zet je toch ook weer een beetje 
ons dorp op de kaart. Prachtig dat je gedichten nu in boekvorm 
zijn verschenen. Nogmaals van harte. 
 
Redactie Nijsjoagertje. 

Februari 2019  
07 februari; Eddy Buisman over zijn fietsreis 
Vandaag hebben wij Eddy Buisman uitgenodigd. Samen 
met Siep Brink maakte hij afgelopen oktober en novem-
ber een prachtige fietsreis door Vietnam, Laos en Cam-
bodja. Vandaag hoort u de verhalen en kunt u genieten 
van prachtige foto’s. Ook  Siep Brink is aanwezig bij deze 
ochtend. 

 
14 februari; Een echte winterse ochtend 
Precies 40 jaar geleden vond de winter plaats die menig-
een zich nog goed kan herinneren, de winter van 1979. 
Vandaag kijken we naar een film van Marinus Westerbe-
ke uit deze periode. Ook blikken we terug in de fotoboe-
ken van Jan Mekkes en genieten we van heerlijke choco-
lademelk. Kortom, kom gezellig naar deze winterse och-
tend. 
 
21 februari; Voorjaarsvakantie 
Geen Verzoamelstee 
 
28 februari; Bezoek Albert Westers 
Misschien dat onze bezoe-
kers Albert Westers uit Be-
dum wel kennen. Albert  
is visueel beperkt en wan-
delt veel met zijn blindege-
leide hond regelmatig door 
Onderdendam. Hij wil graag 
komen vertellen over zich-
zelf en over de hulp die hij 
van zijn hond ontvangt. 
 
Om 12:00 uur maaltijd door Harry’s Foodservice. Graag 
opgeven bij Corry Mulder. 
 
Voor elke ochtend geldt; Zaal open 09:30 uur en aanvang 
10:00 uur 
Mits anders aangegeven.  

http://www.wadwicht.nl
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Rederijkerskamer Thalia Bedum speelt op 
vrijdag 1 maart in ons Dorpshuis!! 
 
Het toneelstuk “De Bokskampioen” is een klucht van Otto 
Schwartz en Carl Mathern, vertaald door Jos Joosten. Re-
gisseur Herman Hofstra heeft het stuk vervolgens her-
taald. 
 
De Bokskampioen is een klucht in drie bedrijven en is het 
verhaal van Frederik Diepenbeek, een levensgenieter pur 
sang. Hij houdt van lekker eten en een glaasje jenever op 
z’n tijd. Maar zijn vrouw vindt dat hij te Bourgondisch leeft 
en wil van hem een sportman maken. Ze zet hem op een 
streng dieet van rauwe groenten en bronwater. Om daar-
aan te ontsnappen heeft hij een bijzondere hobby be-
dacht: boksen. Daarvoor moet hij zogenaamd veel van 
huis zijn, maar gaat in werkelijkheid op stap met een 
vriend.  
Thuis weet hij iedereen van zijn successen als bokser te 
overtuigen door handig gebruik te maken van een alter 
ego, een bekende bokser met dezelfde naam. Bedriegerij-
en, verwarring, jaloezie en onbegrip zijn het gevolg..  
 
De entree  is € 8,00 , tot 18 jaar € 5,00 en u doet er ver-
standig aan te reserveren via cultuurinonderden-
dam@gmail.com.  
 
Zaal open: 19:30 u. Aanvang 20:00 u. 

Op vrijdag 12 april is er weer een Singer-
songwritersavond in de terraszaal. 
 
Nadere informatie daarover volgt, maar de toegang is  
gratis!! En in ieder geval komt Martijn vd Sande!!! 
 

Op vrijdag 21 juni  is er vanaf 18:00 sprake 
van een CULTURELE WANDELING rondom 
Onderdendam.   
 
Ja dorpsgenoten, deze datum moet u beslist met hoofd-
letters in uw agenda blokken. 
U gaat tijdens deze midzomeravondwandeling (een bril-
jant idee van Nienke Veenland-Balkema) Onderdendam 
en omgeving cultureel verkennen. De route loopt vanaf 
het dorpshuis, via het bos ( met daarin muziek en een 
kopje soep) richting Menkeweer, alwaar de Historische 
Vereniging u het één en ander zal vertellen over deze 
historische plek, daarna gaat u via het gloednieuwe 
hoogholtje over de Warffumermaar naar De Zilver-
meeuw, waar u uitleg krijgt over de molen, vervolgens 
langs natuurvriendelijke oevers (met uitleg van het Wa-
terschap) naar de boerderij van de familie Veenland, 
waar u verwelkomd wordt met lekkere producten en 
uitleg krijgt over de manier van boeren op deze boerde-
rij, u vervolgt uw weg over de oude weg richting Winsu-
merweg, waar u voorzichtig oversteekt en  rond de boer-
derij van de familie Bonestro opnieuw de maag kunt vul-
len, tenslotte steekt u per veerboot het Winsumerdiep 
over, en kan aan de overkant dan kiezen tussen de korte 
route rechtstreeks naar het dorpshuis, maar….. veel lie-
ver slaat u via het graspad af richting Onderwierum, 
waar opnieuw de Historische Vereniging u  op wacht met 
muziek en  informatie over de begraafplaats aldaar. Ten-
slotte keert u terug naar het Dorpshuis, waar onder het 
genot van een drankje kan worden nagebabbeld.  
U hoort hierover nog veel meer van ons!! 
 
Namens het CPO, Eddy Buisman. 
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Joke de Heer: ‘luisteren vraagt een heel 
andere concentratie dan lezen…’ 

 

Op een herfstachtige zondagmiddag spreek ik Joke in haar 
huis aan de Walfridushof te Bedum. Hier woont ze nu ruim 
acht jaar met plezier, maar ze mist Onderdendam en de 
mensen daar nog steeds… ‘het contact is gewoon anders 
hier in Bedum..’De aanleiding voor ons gesprek is Joke’s 
vertrek uit de Leeskring in Onderdendam. Ze was sinds de 
oprichting in 2008 enthousiast lid van de club maar nu 
haar slechtziendheid haar steeds meer last gaat bezorgen 
heeft ze met pijn in het hart be-
sloten om te stoppen. Het irri-
teert haar dat het contact onper-
soonlijker is geworden doordat 
ze de ander niet meer goed kan 
zien en het leveren van een 
nieuwe bijdrage aan de Lees-
kring werd steeds moeilijker. 

Vanaf haar vroegste jeugd heeft 
ze altijd gelezen. Ze was nieuws-
gierig van aard en de verhalen 
namen haar mee naar een ande-
re wereld. Haar oma had een 
boekwinkeltje met daarin ook de 
buurtbibliotheek waardoor er 
altijd volop boeken in haar om-
geving waren. Ook haar ouders 
lazen veel en het meest gekre-
gen cadeau voor verjaardagen 
en Sinterklaas was een boek. Na 
de oorlog verhuisde Joke vanuit 
Voorburg met haar ouders naar 
de stad Groningen waar ze uit-
eindelijk de Kweekschool afrond-
de en in Drenthe, Eursinge/Pesse haar eerste onderwijs-
baan vond. 

De problemen met haar slechtziendheid is een familie-
kwaal, haar oma had het ook. Echter door de technische 
vooruitgang is het nu goed te behandelen. Joke heeft het 
nooit als een handicap ervaren, ze had gewoon slechte 
ogen… In haar werkzame leven heeft dit haar natuurlijk 
toch beperkt, ze heeft nooit auto kunnen rijden en werd 
vaak afgekeurd voor de uitvoering van haar vak. Echter dit 
heeft haar niet weerhouden om afwisselende werkervarin-
gen in en buiten het onderwijs op te doen. In 1966 ver-
huisde ze vanuit de stad naar Onderdendam en ging sa-
men met vrienden wonen in de pastorie van de Hervorm-
de Kerk. Deze stond aan de Middelstumerweg en nadat 
daar in de zeventiger jaren een jeugdgebouw bijgebouwd 
werd heeft Joke ook daar zelfs nog weleens handenarbeid-

les gegeven. Door de tijd heen heeft Joke altijd het con-
tact met kinderen en het onderwijs gehouden. Het be-
gon na de kweekschool door het contact met en werken 
voor Wilhelmina Bladergroen die als ortho-pedagoog 
kinderen opving met allerlei problemen. Vooral dyslexie 
maar ook anderszins. Bij de ontwikkeling van het kind 
betrok zij ook nadrukkelijk het grote belang van bewe-
gen. Dit sprak Joke erg aan en ze ging via de Fryske Aka-
demie MO Pedagogiek studeren. Ook volgde ze later bij 
de Stichting School & Adviesdienst cursussen om daar-
mee individuele kinderen beter te kunnen helpen en zo 
ontstond haar inzet als remedial teacher. Een eigen prak-
tijk kwam er niet van omdat haar afhankelijkheid van 
openbaar vervoer en fiets inzet in een breder werkge-

bied niet mogelijk maakte. Op 
de openbare school in het 
dorp viel ze in om meester Ha-
zelhoff te ontlasten en elke 
vrijdag gaf ze geschiedenisles 
aan de oudste leerlingen. Ze 
was zoveel op school dat toen 
haar jongste zoon naar de mid-
delbare school ging hij uitriep: 
‘en nu wil ik je op mijn nieuwe 
school nooit meer zien..’ 

Joke dook ook in de politiek, 
van huis uit had ze ook daar-
voor de belangstelling meege-
kregen en kon ze nu ook daad-
werkelijk invloed uitoefenen 
binnen de PvdA en in de Ge-
meenteraad van Bedum. Dat 
beviel haar matig dus stopte ze 
er na vier jaar weer mee. De 
interesse voor de sociale ge-
schiedenis bleef overeind in de 
keuze van haar boeken. 

Joke heeft nog steeds die brede belangstelling; terugkij-
kend zegt ze ‘ te breed, veel te versnipperd maar er is 
zoveel interessant..’. Ze schreef brieven en stukjes, 
teksten voor het Cabaret en ploos ze de geschiedenis uit 
van het openbaar onderwijs in het dorp en bijvoorbeeld 
de geschiedenis van de IJsvereniging…. Ook het wekelijks 
cryptogram van de NRC deed ze met verve! ‘Taal is echt 
mijn ding` aldus Paulien Cornelisse’, Joke zal dat zelf na-
tuurlijk nooit zo zeggen maar haar liefde voor taal, vooral 
voor lezen is levensgroot! 

De overgang van papier naar cd-rom was wel even een 
stap, maar nu ze die stap eenmaal gezet heeft geniet ze 
weer met volle teugen: niet van het geschreven woord 
maar van het gesproken woord! 

Annemieke C.W. Neuteboom 



7 

  Het verhaal van de dienstmaagd 

In de Leeskring lazen we de roman ‘Het verhaal van de 
dienstmaagd' geschreven door de Canadese schrijfster 
Margaret Atwood. De roman verscheen in 1985. Het 
boek is recent weer in brede belangstelling gekomen. Het 
boek is vanaf 2017 bewerkt tot een meervoudige TV-
serie. 

Het verhaal: binnen de grenzen van de voormalige Vere-
nigde Staten heeft een streng-conservatieve religieuze 
beweging met militaire middelen de macht gegrepen. Er is 
een nieuwe Republiek Gilead gesticht geleid door een elite 
van louter mannen met de titel van ‘bewindvoerder ‘. Een 
ieder moet naar de letter van het Oude Testament leven . 
( De schrijfster verwijst hiermee naar de streng puriteinse 
regels die destijds bij de stichting van de Verenigde Staten 
grondslag waren. In de VS zijn er religieuze groeperingen 
die zich nog op deze regels beroepen). Overtreders wor-
den zwaar gestraft. Er wordt nog steeds jacht gemaakt op 
‘overtreders’ uit de tijd van voor de Republiek. Leiders van 
andere religieuze stromingen en artsen die abortussen 
hebben uitgevoerd worden publiek opgehangen. 
De samenleving is sterk gelaagd in een kleine bovenlaag 
van macht hebbende mannen met volgzame niet werken-
de echtgenotes en een brede onderlaag van werkenden. 
Er zijn spionnen, ‘Speurders’, en er is een politiemacht van 
‘Wachters ‘. Een kaste van fanatiek-religieuze oudere 
vrouwen , ‘Tantes’, voedt door onderdrukken en hersen-
spoeling gevangengenomen jonge vrouwen op voor de rol 
van ‘Dienstmaagd’. 

Het verhaal wordt ons verteld door een van de dienst-
maagden . Zij heeft de haar toegekende naam ‘VanFred’ . 
Zij is de dienstmaagd van een bewindvoerder met de voor-
naam Fred. Zij woont , beroofd van al haar vrijheden 
( geen mensen ontmoeten, geen boeken lezen, etc) , in het 
huis van de bewindvoerder. Haar enige taak is het zorgen 
voor nageslacht. De echtgenote van de bewindvoerder is 
hiertoe niet in staat. Door ernstige milieuverontreiniging 
en milieurampen is veel gif in de voedselketen gekomen . 
Het voortplangingsvermogen van de bevolking is sterk te-
rug gelopen. Dit was een van de redenen voor de greep 
naar de macht : het redden van Gods Schepping door vol-
doende geboortes . 

Als lezer ben je voortdurend in het hoofd van de vertel-
ster. De vrouw is geestelijk zwaar beschadigd. Een vlucht-
poging uit Gilead is mislukt. Haar dochtertje is haar afge-
nomen.of haar man nog leeft weet ze niet. Zij is gevangen 
genomen om dienstmaagd te worden en inmiddels men-
taal murw. Je volgt haar gedachten, gevoelens, waarne-
mingen, verlangens naar bijvoorbeeld het lezen van een 
boek en wat kleinr vrijheden. Atwood maakt zo duidelijk 
wat onderdrukking, vernedering, angst met een mens 

doet. 

U zult misschien denken “ Nou dat is allemaal knap ver-
zonnen door de schrijfster, maar is dit allemaal niet erg 
overdreven ?” Helaas niet denk ik. Kijk naar wat IS doet 
en deed met anders- gelovigen? Zie wat er gebeurt in 
een aantal landen waar religieuze en politieke macht 
samensmelten of al samengesmolten zijn. Kijk naar de 
ontwikkeling in Indonesië. Maar kijk ook terug in de re-
cente geschiedenis. Het nazisme/fascisme in Duitsland 
voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, de dictatuur in 
Oost Duitsland na WO 2. 
“OK” is misschien uw antwoord. “Maar zulke dingen kun-
nen hier niet gebeuren”. Weet u dat wel zeker, weten 
we dat wel zeker? Is onze democratie sterk genoeg om 
aanvallen op haar kern waarden af te slaan? Veranderin-
gen gaan eerst lange tijd sluipenderwijs. Het lijken eerst 
kleine, incidentele veranderingen die de vrijheid in per-
ken of mensen op grond van ras, geloof of seksuele ge-
aardheid op een achterstandspositie plaatsen . Maar dan 
komen al die veranderingen bijeen in een sterker wor-
dende stroom die uiteindelijk de democratie en de vrij-
heid verwoest. Atwood beschrijft in haar boek in enkele 
passages hoe dit in de aanloop naar de Staat Gilead is 
gegaan. Om ons te waarschuwen: zo kunnen zaken gaan. 
Atwood schrijft in het voorwoord van het boek:” onder 
bepaalde omstandigheden kan echt alles gebeuren, 
overal”. 
Atwood schreef ‘Het verhaal van dienstmaagd’ niet om 
literair groots uit te pakken, hoewel het consequent vol-
houden van de taal van een geestelijk gekwelde vertel-
ster knap schrijfwerk is. Maar het is voor Atwood vooral 
een politieke roman. Het is een oproep om alert te zijn 
op ontwikkelingen die de vrijheid en de democratie in 
gevaar brengen. En het is zeker ook een oproep voor een 
volledige gelijkwaardige plaats van de vrouw in de sa-
menleving. 
De volgende Leeskring is op maandagavond 25 februari 
in ons Dorpshuis. We bespreken dan ‘Mijn Michael-
’ ,een jeugdwerk van de onlangs overleden schrijver 
Amos Oz. 

Jan ‘t Mannetje 
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Oproep aan alle verenigingen, 
stichtingen, commissies, initia-
tiefnemers van Onderdendam  

(denk aan: Stichting Bewoning, Biljartverenigingen, 
Buurtvereniging Stadsweg, Cabaret, Cultureel Podium, 
Damesgymnastiek, De Kerk, GOO en alle werkgroepen 
van GOO,  Dorpshuis, Energie coöperatie EnergieK, 
Groencommissie, Hengelclub, Jachthaven/
watersportvereniging, Kerstmarkt, Leeskring, Molenstich-
ting, Nederlands Hervormde Kerk, Nutsdepartement, On-
derdendam Speelt, Recreatie haven, Scheepsjoagen, Ver-
eniging Dorpsbelangen, Vereniging Volksvermaak, Ver-
keerscommissie, Verzoamelstee, Voetbal SVO, Volleybal-
vereniging)  

Gemeente Bedum is niet meer, Erica van Lente is vertrok-
ken naar Dalfsen, de dorpsvisie krijgt zijn vorm en Onder-
dendam heeft per 1 februari een Dorpsondersteuner! 
Dat vraagt om samenwerking en het vraagstuk hoe organi-

seren we ons dorp. 
Hoe gaan we spreken 
namens ons dorp bij-
voorbeeld richting 
gemeente Het Hoge-
land en subsidiever-
strekkers. 
 
Graag willen we met 
jullie dit verkennen. In 
samenwerking met 
Groninger Dorpen. 
Het is onze verwach-
ting dat er met af-
stemming en samen-

werking meer mogelijk is met minder inspanning.  

De nieuwe gemeente Het Hogeland en de komst van de 
dorpsondersteuner vinden we een mooie aanleiding voor 
deze verkenningstocht.  Een wederzijdse kennismaking 
tussen dorpsondersteuner en alle (bestuurs)leden, deelne-
mers, vrijwilligers, organisatoren etc. 

Graag nodigen wij jullie uit om mee te doen aan deze 
verkenningsavond op vrijdag 1 februari, Dorpshuis Zijl-
vesterhoek. Aanvang 20:00 uur. Koffie/thee gratis. 
Om een idee te krijgen wie en hoeveel mensen er komen 
graag aan melden bij: Conny Rietema (mail/whatsapp/
telefoon): connyrietema@gmail.com 06 21 65 30 64. 

Namens de initiatiefnemers (op persoonlijke titel), 
Bert Helmholt, Dethmer Jonkhoff en Conny Rietema 

Website Onderdendam.com in-
middels 5000 x bezocht. 

 
Ondanks het feit dat de onderdendam website tijden uit 
de lucht was, voorziet de site wel degelijk in een behoef-
te. In de 4 weken dat de website weer draait, is  tie in-
middels meer dan 5000 keer bezocht, met daarin een 
voorkeur voor berichten, foto’s en de Nijsjoagerrtjes.  
Ook de agenda functie van de site schijnt een reden te 
zijn om de website te bezoeken. Dat betekent voor alle 
verenigingen een reden te meer om data en informatie 
naar ons op te sturen, opdat we het op de website kun-
nen plaatsen. Ook als er op de andere websites, die On-
derdendam rijk is, iets belangrijks is gemeld, stuur dan 
even een berichtje, want een linkje naar de eigen websi-
te is zo gemaakt. 
 
Ook deze Nijsjoager is te lezen op onderdendam.com. 

mailto:connyrietema@gmail.com
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Vrouge Vogels ien Onderndaam (152)  
 
Tekst: Kees Willemen 
Foto’s: Lex Veenstra 
 
Achtentwintig dagen. Daar ga ik over verhalen. Van 
Maandag 24 December tot Zo 20 Januari.  Een maand die 
voor een wintermaand niet geweldig koud is geweest , 
met een gemiddelde ochtendtemperatuur om zes uur ’s 
ochtends van 4, 7 graden. Dat is een tiende graad minder 
dan vorige maand. Toen was de gemiddelde temperatuur 
4, 8. Maar er lijkt een kentering aan te komen. Afgelopen 
vrijdag 18, zaterdag 19 en vandaag, zondag 20 november 
ging het ineens ’s nachts vriezen. Vanochtend was het 
hier min negen. Maar wanneer je naar de windrichting 
kijkt dan zie je dat op één dag na de wind al die dagen uit 
een westelijke richting kwam. Het was eerder herfstig 
dan koud. Dat blijkt wel uit de hoeveelheid regendagen: 
19 tegenover 10 dagen dat het droog bleef. De maand 
beantwoordde precies aan het beeld dat we tegenwoor-
dig van winters hebben , vooral waterkoud, guur en rela-
tief nat. Want uiteindelijk valt er helemaal niet zo veel 
neerslag.  
Toch en dat is verwarrend in de maand Januari gedragen 
sommige vogels zich alsof er lente aan zit te komen. Kool-
mezen [ Parus maior L. ] zijn al vast bezig met nog wat sim-
pele liedjes hun voedselgebied af te palen. En aan de an-
dere kant , eindelijk zijn de smienten [ Anas penelope L. ] 
dan toch aangekomen vanuit Scandinavië en Noord Rus-
land. De eerste grote groep van vijftig stuks zag ik op een 
maandagmiddag 24 December boven het land van Sieb- 
Klaas Iwema , de boer die woont op het Jaagpad richting 
Fraamklap. De dag erna zag ik twee groepen smienten op 
ongeveer dezelfde plek. Maar zijn het blijvers?  Ik hoorde 
ze de afgelopen ochtenden in het donker niet. Smienten 
zijn eendjes die 24/7 actief zijn. En vooral ’s nachts en ’s 
ochtends heel veel lawaai maken. Dat geluid heb ik echter 
daarna geen ochtend meer tussen zes en zeven gehoord, 
als ik daar in de buurt was. En daar is dan de Kardinge-
maar.  
Gewend aan mensen 
Wie ook zeer actief zijn tegenwoordig zijn de torenvalken 
[ Falco tinnunculus L. ] . Een paar jaar geleden waren de 
torenvalken helemaal verdwenen uit ons dorp. Vorig jaar 
kwamen ze terug en tegenwoordig zie ik bijna iedere na-
middag zelfs wanneer het al schemert een torenvalk jagen 
aan de oostkant van ons dorp. Ze hangt ‘biddend ‘boven 
een van de weien rondom het Betonpad. Het mooiste ver-
haal over torenvalken vind ik dat ze op een of andere ma-
nier de urinesporen van veldmuizen kunnen zien vanaf 

een hoogte van dertig meter. Donderdag 3 Januari zag ik 
een torenvalk van heel dichtbij. Hij zat op drie meter af-
stand op een schapendraad- paaltje in de wei van de fa-
milie Roseboom, rechts van het Betonpad. Lex Veenstra 
die naast DE KERK woont in de pastorie zag de torenvalk 
die ook echt  in de toren van DE KERK  woont heel rustig 
op de gemetselde pilaar van het kerkplein zitten. Zo ge-
wend zijn die vogels aan ons mensen [ Foto 1 ] . 
 
Ganzentrek 
 
Doordat het nog zo warm , aarzelen ganzen in het oosten 
kennelijk nog steeds of ze wel hiernaar toe moeten ko-
men. Daardoor is de ganzentrek dit jaar een wat verbrok-
keld geheel geworden. Vrijdag 28 December zat ik rond 
negen uur op de bushalte toen ik gakgeluid uit de lucht 
hoorde komen. Drie grote V’s van ganzen kwamen over. 
Ze bleven heel gedisciplineerd in formatie vliegen. Bij 
elkaar waren het zeker wel honderd stuks. Donderdag 3 
Januari zag ik een tweede grote groep , nu een grote V 
van vijf en zeventig stuks. Ook weer richting het Lau-
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Hout sprokkelochtend zaterdag 23 
februari 
  
Zo als u in het vorige Nijsjoagertje hebt kunnen lezen, 
heeft Staatsbosbeheer de zieke essen in het Onderden-
damsterbos gezaagd vanwege de Essentakziekte. Op 
woensdag 9 januari hebben de mensen van Staatsbosbe-
heer uitgelegd dat niet alleen de Essentakziekte het pro-
bleem was voor het bos. Maar ook de honingzwam zorgt 
ervoor dat de essen hun wortelstelsel verliezen, waar-
door ze om kunnen waaien. 
Op maandag 14 januari is men begonnen met het zagen 
doormiddel van een hout-oogstmachine, nu op 20 janua-
ri zijn de zaagwerkzaamheden al bijna afgerond. Komen-
de week zullen de gezaagde stammen naar de parkeer-
plaats worden gebracht, waarna ze afgevoerd worden. 
Komende zomer zal er een herplantingsplan opgesteld 
worden, bedoeling is dat er veel meer soorten in het bos 
terug komen. Wilt u hier nog over meedenken u kunt 
zich opgeven bij ondergetekende. 
Aangezien alleen de stammen afgevoerd worden ligt er 
nu nog veel hout dat uitermate geschikt is voor de hout-
kachel. Op zaterdagochtend 23 februari om  09.00 zal er 
een sprokkelochtend georganiseerd worden. Een ieder 
die mee doet mag dan met behulp van de ouderwetse 
zaag  stammen uit het bos halen. We sluiten deze och-
tend af met soep.  Iedereen die graag een ochtend in het 
bos werkt is ook van harte uitgenodigd, er zijn nog vele 
werkzaamheden mogelijk. De datum van deze ochtend is 
nog onder voorbehoud. U kunt zich opgeven door  een 
mail te sturen naar jonkh112@planet.nl Tot ziens op za-
terdag 23 februari 

 Afiena Benthem 
 

wersmeer vliegend. Net zo spectaculair was de vlucht van 
vier knobbelzwanen die in de namiddag van nieuwjaarsdag 
landden in het perceel van Sieb – Klaas Iwema ; de wei die 
een langgerekte driehoeksvorm heeft, rechts langs het 
Jaagpad. 
 
Trouwe volgers 
 
En wat langzamerhand gewoon lijkt te worden, dat zijn de 
aanwezigheid van grote zilverreigers [ Egretta alba L. ]. Die 
lijken  vaste gast te worden in het buitengebied rond ons 
dorp. Donderdag 3 Januari streek er een neer op wat zijn 
vaste stek lijkt te worden, het perceel naast het erf van 
Afke Lanting dat als grasland in gebruik is bij André van der 
Schans uit Noordwolde.  Dat het een vaste stek aan het 
worden is bleek wel op Maandag 14 Januari toen twee 
zilverreigers kwamen overvliegen, en een ervan weer 
neerstreek daar. Toch nog dus wat positief vogelnieuws. 
Overigens met plezier denk ik nog terug aan de reacties 
die ik kreeg tijdens mijn voorleesochtend van de Verzao-
melstee waar ik wat mocht vertellen over mijn dagelijks 
blog ‘De winkelhaak’die iedere dag verschijnt op Face-
book. De serie bestaat nu meer dan drie en half jaar en is 
een bijna woordelijk verslag van een wandeling die ik iede-
re ochtend heel vroeg maak met mijn hond ten oosten van 
ons dorp. Ik vertel wat je dan daar zoal ziet en hoort, wat 
je van het landschap en de natuur ervaart door alle seizoe-

nen heen. Heel veel Onderdendamsters blijken die blog te 
volgen. Zoiets geeft de burger moed zeker wanneer het 
een keer hard stormt en regent. Bij voorbaat dank aan al 
die trouwe volgers.  
 
Tenslotte, wie wat te melden heeft over de natuur in of 
buiten ons dorp, mijn mailbox en brievenbus staat voor 
Jullie Klaar: Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH On-
derdendam Tel.050-3049464 Mobiel: 06-18849215 E-
mail: c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl  
En wie de winkelhaak wil volgen: www.facebook.com/
kees.willemen92  

mailto:jonkh112@planet.nl
mailto:c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl
http://www.facebook.com/kees.willemen92
http://www.facebook.com/kees.willemen92
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Kerkdiensten Ned. Hervormde Kerk 

 

03-02-19  09.30 uur  ds C Hoek, viering H.A. 

 

03-02-19 19.00 uur ds C Hoek, Nabetrachting H.A. 

 

10-02-19 19.00 uur  ds J. Hoek, Veenendaal 

 

17-02-19  19.00 uur ds. C. Hoek 

 

24-02-19  19.00 uur  ds. M v Heijningen, Dorkwerd 

 

 

Kerkdiensten Protestantse Kerk Bedum 

 

03-02-19 09.30 uur  ds H.S. Huizenga, viering H.A. 

 

03-02-19 15.30 uur ds H.S. Huizenga, viering H.A. in  

  Allegunda Iberi. 

 

10-02-19 09.30 uur ds B.J.Diemer 

 

10-02-19 15.00 uur  ds B.J.Diemer, peuter-/ kleuter

  dienst. 

 

17-02-19 09.30 uur  ds B.J. Diemer 

24-02-19 09.30 uur  ds H.S. Huizenga 

Belangrijke telefoonnummers  
 
 

Huisartsenpost 

Na 17.00 uur en voor 8.00 uur, in het weekend en 

op feestdagen. Tel: 0900 - 9229 

 

Tandarts 

In het weekend is er om 11.00 uur en 17.00 uur een 

spreekuur. Buiten deze spreekuren is de verant-

woordelijk tandarts na telefonisch overleg te consul-

teren. Naam en telefoonnummer van de dienst-

doende tandarts is te beluisteren op de telefoonbe-

antwoorder van uw eigen tandarts. 

 

Apotheek  

De Vlijt 4 te Bedum tel. 050- 301 52 72 

In het weekend en op feestdagen gesloten. Buiten 

openingstijden en voor spoedgevallen contact opne-

men met: Martini Apotheek (24 uur geopend) 

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen 

Tel: (050) 524 57 00 

Na 23.00 uur melden bij balie spoedingang 

 

Uitvaartverzorger  

G.J. Sikkema - Gebr. Gootjesstraat 39,  

9953 PV Baflo Tel: 0595- 424222  

 

Dierenartsen 

Dierenartsenpraktijk Van Stad tot Wad, Bedum Voor 

gezelschapsdieren: 050-3014260  

Voor landbouwhuisdieren: 0596-518242  

Dierenartsenpraktijk Noord West Groningen, 

Winsum Tel: 0595-441800 

 

Politie / Brandweer / Ambulance:Alarmnummer  
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Kopij is van harte welkom! 
 
Heeft u een nieuwsbericht, een oproepje, een re-

cept, 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 op-

roepen tot actie? Laat het ons weten!  

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

20 februari 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 Benthem, Conny 

Rietema. 

Foto’s: Lex Veenstra, Johannes van der Helm.  

Eindredactie en opmaak deze maand:  

Eddy Buisman 

Middelstumerweg 3, 9959TC, Onderdendam 

nijsjoagertje@outlook.com  

Donaties:  

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

NL78INGB0009014281 t.n.v. ‘t Nijsjoagertje 

Agenda:  
 
(Bijna) iedere donderdagochtend  
VERZOAMELSTEE in het dorpshuis van 10:00—11:30 u 
Open vanaf 09:30 u (zie ook www.verzoamelstee.nl) 
 
Vrijdag 1 febr: Dorps-avond, aanvang 20.00 (zie ook 
www.onderdendam.com) 
 
Maandag 25 februari: Leeskring  
 
Vrijdag 1 maart: Thalia met de klucht “De Bokskampi-
oen”. Zaal open 19.30 u Aanvang 20.00 u 
 
En natuurlijk……..iedere zaterdagmiddag vanaf 17:00 
uur een gezellig hapje en drankje 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. 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.  

in  de jaren ‘’'70  van  de vorige eeuw heel veel gedichten 
geschreven. Haar onder-
werpen waren zeer divers. 
Voor zover we weten 
heeft ze alleen in het des-
tijds “”Nieuwsblad van 
het Noorden”” gepubli-
ceerd. Een groot aantal 
gedichten zijn bewaard 
gebleven. Op  de Verzo-
amelstee van 17 januari 
j.l. is er een “”Ode aan 
Jantje””gebracht, en is er 
1 album met gedichten 
aan Jan Mekkes geschon-
ken wat hij kan toevoegen 
aan zijn archief van On-
derdendam.        
                         Hanneke de Vries 

Regendag 
  
De regen valt bij stroomen 
Ze sijpelt langs de boomen 
Ze klettert tegen ‘t vensterglas 
De wegen zijn een waterplas 
De regen valt bij stroomen 
  
Ik zit voor ‘t raam te droomen 
En zie  de regen stroomen 
Een kleine vogel in de lucht 
Vliegt pijlsnel voort in wilde vlucht 
Ik zit voor  ‘t raam te droomen 
  
‘’t Is triest en somber buiten 
Geen vogeltje komt fluiten 
De bloempjes met haar kelkjes dicht 
Verlangen weer naar zon en licht 
’t Is triest en somber buiten 
  
Jantje 26 mrt  ‘38. 
 
De zusters Annie [1906-1991] en Jantje [1897-1988] Bul-
thuis hebben bijna hun hele leven in Onderdendam ge-
woond. In de volksmond: “Annie en Jantje” en/of  “de da-
mes Bulthuis””genaamd. 
Ze woonden samen. Annie was thuis, Jantje werkte buiten 
de deur. Daarnaast heeft Jantje vanaf de jaren ‘’'30 tot 


