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Maandelijks Nieuwsblad voor Onderdendam en Omstreken
De reizende picknickmanden in Onderdendam
mand de hele wijk door en de zeven manden gaan zo het
hele dorp door.

Vanaf 22 mei gaan zeven picknickmanden het dorp
rond. Waarom? De werkgroep Dorpsondersteuner wil
inventariseren welke hulpvragen, maar ook welk hulpaanbod er in Onderdendam is. Dit helpt hen bij het
aanvragen van subsidies en met deze inventarisatie
kan de dorpsondersteuner meteen aan de slag, zodra
alle gelden binnen zijn.

Wanneer lever ik de picknickmand weer bij de werkgroep in?
Is iedereen geweest van de adressenlijst? Dan kun je de
picknickmand inleveren bij de familie Helmholt
(Bedumerweg 1). Dit mag je ook doen als nog niet iedereen is geweest, maar het wel 7 juli is. Heb je op 7 juli de
picknickmand? Lever hem dan ook in bij de familie Helmholt. Wij verzamelen dan de vragenlijsten en presenteren
deze kort daarna.

Hoe werkt die picknickmandenactie nu precies?

Heb je vragen over de picknickmandenactie?
Neem dan vooral contact op met Anka Hoven
(ankahoven@gmail.com) of Marian van Voorn
(marian@hoppa.me).

Onderdendam is onderverdeeld in zeven wijken. Per wijk
gaat er één picknickmand rond. In elke picknickmand zit
een adressenlijst waar de wijk uit bestaat. Elke picknickmand start bij iemand in de wijk. Als je de picknickmand
hebt, vragen we je het vragenformulier in te vullen en weer
in de picknickmand terug te leggen (eventueel in een envelop).
Je streept je adres af op de adressenlijst en geeft de picknickmand binnen 24 uur door aan een van je buren in je
wijkje. Check van tevoren of diegene de picknickmand niet
al gehad heeft op de adressenlijst. Zo gaat de picknick1

VDO van waakvlam naar…
Sinds mei 2012 heeft het VDO (Vereniging Dorpsbelangen Onderdendam) een waakvlamfunctionaris. Op
dat moment kon er geen nieuw bestuur samengesteld
worden en is Dethmer Jonkhof gevraagd om als
waakvlamfunctionaris het VDO wel levend te houden.

07 juni 2018
De laatste verzoamelstee van dit seizoen!

Afgelopen 23 mei is er een ledenvergadering geweest om
het te hebben over het voortbestaan van VDO en/ of de
functie van waakvlamfunctionaris.

Alweer de aller laatste Verzoamelstee voor de zomervakantie. We blikken terug op een fantastisch gevarieerd
jaar. Met mooie, interessante, informatieve en vooral gezellige ochtenden.

Het VDO is in 1990 opgericht
in een heel ander Onderdendam en in een andere samenleving dan nu. Het bestuurlijke
vrijwilligerswerk staat onder
druk, het is niet altijd even gemakkelijk om bestuursleden
te vinden. Vrijwilligers haken vaak aan op kortdurende
klussen of bijvoorbeeld op een specifiek onderwerp.

Henk Post en Meine Bosma amuseren ons met een muzikale noot. Ook zal Henk Post ons een paar smakelijke Groninger verhalen vertellen.
U bent van harte uitgenodigd om ook
iets lekkers mee te nemen voor bij de
koffie. Dan maken we er samen een
mooie afsluiting van.

Ook heeft het dorpshuis inmiddels een andere functie
gekregen. Van beheerstichting is dit nu een actieve stichting met vele vrijwilligers en een plek waar veel activiteiten voor Onderdendam en daarbuiten worden georganiseerd.

Zaal open 09:30 uur en aanvang
10:00 uur
Het was een prachtig, mooi, gevarieerd, interessant, leerzaam, informatief en bovenal gezellig jaar. Er werd
nog regelmatig stilgestaan bij het overlijden van Annie Huizingh, want vergeten zullen we haar nooit en het blijft een
gemis.

De vraag tijdens de ledenbijeenkomst was hoe je de belangen van het dorp goed vertegenwoordigt en hoe je dat
het beste kan organiseren. Na een levendige discussie
over wat de beste plek is voor een belangenbehartiger
voor het dorp, over legitimatie en democratisering, maar
ook wat logisch is, gaat Dethmer nu in gesprek met het
dorpshuisbestuur en VVO om te onderzoeken of en hoe
er samengewerkt kan worden in bestuursfuncties voor al
deze verenigingen/ stichtingen en wat hier nog meer onder zou kunnen vallen. Doel is om dit nog voor de herindeling rond te krijgen.

Voor nu wensen wij iedereen een hele fijne zomer toe, geniet ervan en vanaf september zijn wij terug met een geheel nieuw programma. We verheugen ons erop.
Namens de Verzoamelstee, Corry Mulder, Hanneke de
Vries, Trijnie Visser, Aafke Mellema en
Hetty Slagter

Expositie ‘Hetty Slagter’ voor de tweede
keer verlengd
In plaats van 31 maart en 20 juli, zijn mijn foto’s nog tot
31 augustus dit jaar te zien in
het dorpshuis. Natuurlijk hartstikke leuk. Dus ben je eens in
het dorpshuis, rij je er toevallig
langs of zit je in het zonnetje
op het terras, loop dan gerust
even naar zaal 1, om mijn foto’s te zien. Potret-, dieren-, en
natuurfoto’s.
Hetty Slagter
2

Oproep bootje huren
Betse lezer, sinds 5 vijf jaar wonen wij met veel plezier
aan de Uiterdijk. In deze periode van het jaar zien we
vele verschillende boten en bootjes voor ons huis langs
varen. Ieder jaar genieten we van deze levendigheid op
het Boterdiep. En komt regelmatig de vraag bij ons op of
we zelf ook een bootje willen....?

EnergieK Onderdendam groeit!
De afgelopen maanden is de energiecoöperatie EnergieK
Onderdendam opgericht
en hebben inmiddels 26
leden een overeenkomst getekend. Er was
zoveel animo dat het
initiële zonnedak bij
Beukema niet groot genoeg was, dus we gaan
uitbreiden!

Tot nu toe hebben we
hier nog geen antwoord
op. Wel weten we dat
het ons erg leuk en fijn
lijkt om zo nu en dan
eens met een bootje erop uit te gaan. Onze mooie omgeving verkennen over het water spreekt ons allebei
aan! In plaats van een bootje aan te schaffen ontstond
zo het idee om een bootje te kunnen huren in ons dorp.
Dit bracht ons op het idee om de volgende oproep te
doen in het Nijsjoagertje: ben jij/zijn jullie in het bezit van
een motorbootje en ben je bereid je bootje af en toe
eens een dag of dagdeel te verhuren, dan maken we
hier graag een keer gebruik van. Via deze weg verkennen we hiervoor graag de mogelijkheden in Onderdendam. Hebben we je met deze oproep op een idee gebracht, dan horen we van je!

Op het eerste dak van
Beukema kunnen meer
panelen gelegd worden,
maar ook een tweede
dak bij Beukema wordt
Foto: Martijn Heemstra
in gang gezet. Zo kunnen alle leden die nu een overeenkomst getekend hebben
volledig hun participaties verwezenlijken, maar er is daarmee weer meer ruimte gecreëerd.

Hartelijke groet, Lilian Snijder en Evert Vos.

Heb je de eerste ronde gemist, maar wil je toch meedoen
met het gezamenlijk opwekken van zonne- en/of windenergie? Meld je dan aan bij Kees Willemen
(c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl) of Marian van Voorn
(marian@hoppa.me).
Meer informatie vind je in de flyer of het informatieboekje
die je bij Kees kunt ophalen, of in het dorpshuis.
Dankzij de Postcoderoosregeling van de rijksoverheid ontvangen deelnemers van Collectief zon & wind een korting
op hun energierekening. Zij krijgen de energiebelasting
terug over het aantal kWh dat zij met hun deelname in dit
project opwekken. In het informatieboekje staat een rekenvoorbeeld waarin uitgelegd wordt waarom het voordelig is om mee te doen met EnergieK Onderdendam.
Daarnaast is het ook nog steeds mogelijk je aan te melden voor een woningscan. Ecocert scant je woning en
geeft adviezen hoe je gemakkelijk kunt besparen op je
energieverbruik. Het gereduceerde tarief vanuit de coöperatie is 125 euro per woning. Je hoeft hiervoor geen lid te
zijn van EnergieK Onderdendam, maar de woningscan is
beschikbaar voor iedereen die in Onderdendam woont.
Ook hiervoor kun je je aanmelden bij Kees of Marian.

3

Wat ik enkele jaren geleden wel eens zag in een van de
weiden rond het Betonpad aan de oostkant van het dorp
is het volgende. De vogels dansen wanneer ze een partner zoeken. Maar niet een dans zoals wij die kennen
maar een ouderwetse reidans. Ze stellen zich inderdaad
in een rij op met een rij daar tegenover en bewegen zich
ritmisch naar elkaar toe. De vogels die Sieb-Klaas betrapte op zijn erf, waren kennelijk bezig aan een soort van
repetitie vooraf. Ze stonden al in een rij opgesteld.

Vrouge vogels ien Onderndaam (145)
Tekst: Kees Willemen
Foto’s: Sieb- Klaas Iwema, Kees Willemen
Het was een rare meimaand. De zomerse temperaturen
van de laatste tien dagen doen vergeten dat het zeker
negen van de achtentwintig dagen behoorlijk tot zeer
koud was met als dieptepunt donderdag 17 en vrijdag
18 mei toen er een ijskoude noordenwind woei. Maar ik
denk dat iedereen dat inmiddels wel vergeten is. Net
als de stevige onweersbui van zondag 13 mei toen er ‘s
nachts meer dan twintig millimeter regen hier viel.
Maar, tja regen, dat was deze maand voor de rest een
zeldzaam artikel. Maar op drie dagen viel er regen( 30
april, 1 mei en dus die 13 mei) en de rest van de dagen
26 waren kurkdroog. Dat betekende zeker de laatste
tien dagen dat ik de groenten in onze moestuin soms
twee keer per dag water moest geven, wilden ze niet
verpieteren.

Zondag 30 april en dinsdag 15 mei zag ik ze vliegen in de
buurt van het perceel grasland van de familie Roseboom
waar een verhoging in het land, een oude wierde is . Een
‘ bultje ’dat een archeologisch monument is omdat ooit in
het verleden daar mensen gewoond moeten hebben, die
zich daar veilig waanden bij overstromingen.
Patrouilleren
Diezelfde zondag zag ik trouwens een wezeltje [Mustela
invalis L.] gewoon vanaf het pad weer de berm inschieten. Waarschijnlijk een vrouwtje. Die zijn kleiner dan de
mannetjes, ongeveer dertien centimeter lang. Het is volgens de digitale encyclopedie Wikipedia, het kleinste
roofdier ter wereld. Behoort tot de familie der marterachtigen. Ze jagen vooral op muizen. Nou die zijn in grote
aantallen in het buitengebied van ons dorp te vinden. Het
is natuurlijk wel een goddelijk toeval dat je zo’n kleine
jager ziet. Zeer aanwezig waren deze maand kieviten
[Vanellus vanellus L.]. Er zaten er zeker vier, ik schatte
twee paren, in de akker met wintertarwe ook links van
het pad Boterdiep OZ. Iedere keer dat er een vogel die
akker passeerde schoten de vogels als een afweerraket
die gelanceerd, lucht in en verjoegen de indringer meestal een zwarte kraai [Corvus corone L.] die op eieren afkwam, ook wel eens buizerd [Buteo buteo L.] die graag
op kuikens jaagt. De wintertarwe groeide en schoot omhoog. Dat leek me een perfecte schuilplaats voor eventueel rond scharrelende kuikens. En ineens vanaf zondag
19 mei geen kievit meer te zien. Wat zou er gebeurd kunnen zijn? Hebben de vader en moeder kievit het zo druk
om achter de rond rennende kuikens te lopen dat ze niet
meer aan patrouilleren in de lucht toekomen, zoals SiebKlaas suggereerde. Dat betekent wel een risico. Want tot
dan toe bewaakten ze het luchtruim perfect. Of is het vervelender? Zijn er nooit eieren of kuikens geweest en
hebben de kieviten zich neergelegd bij een mislukt broedseizoen?

Een rare maand is het ook wanneer ik mijn notities van mei
overzie. Een maand met hoogtepunten maar ook dieptepunten. Bergeenden [Tadorna tadorna L.] zijn weliswaar in
onze streek geen zeldzaam maar anderszins heel vaak zie
je ze niet. Ze zijn behoorlijk schuw. Daarom vind je ze
meestal ook alleen in de beschutting van de Kardingemaar,
de waterloop aan de oostkant van ons dorp. Daar ver weg
van wegen en wandelpaden broeden ze. Ze zien er werkelijk schitterend uit. Felrode snavel met knobbel. Groen iriserende kopveren. Dan scherp daarvan afstekend een witte
nek en een lichtbruine borst . Witte buik en vleugels. Zwarte rug. In het groen van de wei of het grijs van een akker
daardoor onmiddellijk herkenbaar. Een lust voor het oog
ook voor de fotograaf van deze rubriek, Sieb-Klaas Iwema.

Bergeenden met bonte kleuren
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Pinksterberm
Dieptepunt deze maand was iets anders. Ondanks het
feit dat er al in een veel eerder stadium contact geweest
is met de afdeling Groenbeheer van de gemeente Bedum
om laat te maaien bleken ruim voor
Pinksteren de bloeiende bermen aan
de oost- en westkant van het dorp ineens weer helemaal naar gort gemaaid of erger nog verhakseld. Bermen vol met echte lentebloesem van
het wilde planten als fluitenkruid
[Anthriscus sylvestris L.] , smeerwortel
[Symphytum officinale L. ], paardenbloemen[ Taraxacum officinale L.] en
kruipende boterbloem [Ranunculus
repens L.]. Nu op de weiden en akkers rond ons dorp behoorlijk intensief landbouw wordt bedreven om een soort
eiwitrijk gras te kweken, zijn er heel weinig plekken meer
wilde bloemen bloeien en waar
dus insecten en vlinders voedsel
kunnen vinden. Wat zou het dan
een mooie compensatie zijn voor
de afname van natuurwaarden hier
wanneer de bermen in eigendom
van de gemeente ecologisch beheerd zouden worden d.w.z. aanzienlijk minder vaak gemaaid zoals
de berm net buiten het dorp langs
het jaagpad richting Fraamklap in
eigendom van de gemeente Loppersum. Geeft toch een ander beeld dan de verwoeste
Pinksterberm langs Boterdiep OZ .

buiten ons dorp.
Wie soortgelijke ervaringen heeft en die graag wil delen,
mijn brievenbus en mailbox staat wijd open:
Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderdendam
Tel.050-3049464 Mobiel: 06-18849215 E-mail:
c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl

Leeskring leest: Wees Onzichtbaar
Een roman die tot nadenken aanzet
De komst van migranten en vluchtelingen naar ons land en
hun integratie in de samenleving is al vele jaren een belangrijk onderwerp in het politieke en maatschappelijke
debat. En dat zal ook de komende jaren zo zijn. Er zijn talrijke voorbeelden van succesvolle integratie en ook de objectieve cijfers geven een positief en optimistisch beeld.
Maar er zijn ook voorbeelden die zorgen oproepen en zelfs
voorbeelden die je kippenvel bezorgen.
In de Leeskring bespraken wij de roman ‘Wees onzichtbaar’ geschreven door Murat Isik. Het boek vertelt in de
vorm van een roman de ongeveer eerste 25 levensjaren
van de schrijver. In het boek heeft de schrijver hem de
naam Metin gegeven. Metin is van Turkse afkomst.
De roman begint met de komst van de 5 jarige MetIn samen met zijn moeder en oudere zus naar Nederland, naar
de Bijlmermeer. De vader, communist en gevlucht voor
politieke vervolging, heeft in de Bijlmermeer een flat. De
moeder is aleviet, dat is een humanistische stroming in de
islam.

Capriolen
Ik waak er dan voor om niet in de val van chagrijn te lopen over het beleid van de gemeente. Want dat is op
sommige terreinen een echte mer à boire. Water naar
de zee dragen daar. Liever breng ik in herinnering de leuke dingen van deze maand mei. Tweemaal op woensdag
16 mei en zondag 19 mei in alle vroegte een reebok
[Capreolus capreolus L.] en een hinde gezien.
Ze sprongen met prachtige capriolen vanaf de windsingel
door de wei van Harm van der Giezen over de schei-

Wat volgt is een lange vertelling van hoe Metin (lees de
schrijver) opgroeit en zich staande houdt in de harde wereld thuis. Zijn vader heeft geen aandacht voor hem, is grillig van humeur en gewelddadig, vooral naar de moeder
maar ook naar hem. En we lezen hoe hij moet overleven in
de Bijlmermeer. Het stadsdeel wordt steeds meer een getto met toenemende criminaliteit, junks en leegstaande
woningen. En ook lezen we hoe zwaar hij het heeft op het
VWO, waar hij permanent gepest wordt. Zijn overlevingsstrategie thuis, in de wijk en op school is zich onzichtbaar
maken. Tegenover al deze zwaarte staan gelukkig ook
vrolijke passages. Over vriendjes in zijn flat, over voetballen met vrienden op straat en een tweetal klasgenoten die
zich als boezemvrienden over hem ontfermen.
Hij is slim, heeft een enorme wilskracht en doorzettingsvermogen Hij zal en moet het Vwo-diploma halen en wil aan
de universiteit studeren. Beide lukt hem.

dingssloot naar het perceel van Roseboom, vervolgens
de weg overstaken en alsmaar rondliepen liepen daar
aan de overkant op het land van Sieb- Klaas die ze gelukkig op een ander moment samen tegenkwam. Reden
voor mij om weer heel gelukkig te worden van de natuur

Een tweede verhaallijn in de roman is de ontwikkeling van
de moeder. Terwijl zij in het begin van de roman machteloos staat tegen de dominante en gewelddadige man,
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neemt later geleidelijk haar verzet toe. Ze slaagt er in om
onafhankelijk van haar man te worden. Ze vindt een baan
en gaat een opleiding te volgen, die haar een goede baan
in het Academisch Ziekenhuis van Amsterdam oplevert.
Ze zet de vader het huis uit. Hij vertrekt retour Turkije

Jan beschrijft zijn werk en zichzelf als volgt:
Morgen is alles anders. Andere beelden.
Andere gedachten. Andere vormen.
Maar klei blijft klei.
Ik ben een waarnemer en houd me stil.
Ik verwerk mijn waarnemingen in klei en vorm het tot
keramiek.
Zo zal het gaan tot het einde.

“Wees Onzichtbaar” is een boek dat je ogen opent over
hoe zwaar het is om als jonge vluchteling in een vreemd
land en in een verwaarloosde woonomgeving en deels
vijandige omgeving je weg te vinden en een loopbaan op
te bouwen.

Tijdens de tentoonstelling zijn verschillende werken van
Jan te zien. Van klein tot groot.

Het volgende boek dat we in de Leeskring lezen is ‘De
onberispelijke man ‘ geschreven door Jane Gardam. We
bespreken het boek op maandagavond 2 juli in het
Dorpshuis.

De generatie daarboven wordt vertegenwoordigd door
schilder Jakob Kauw uit Bedum, geboren in 1919.
In het werk van Jakob neemt het Groninger landschap
een belangrijke plaats in. Hij deed zijn inspiratie vooral op
in het Marnegebied waar hij langs het Reitdiep zo natuurgetrouw mogelijk het landschap, de dorpsgezichten en
boerderijen schilderde.

Jan ‘t Mannetje

23 juni – 29 juli expositie in DE KERK:
Drie generaties op het Hogeland
In DE KERK opent op 23 juni een bijzondere expositie van drie
kunstenaars van t Hogeland, ieder uit
een andere generatie, ieder met een
andere discipline.
De jongste is dichter Inge Zwerver uit
Onderdendam, geboren in 1973. Zij
schrijft heldere herkenbare gedichten
over wat mensen raakt in hun
ziel. Het decor van haar kleine
gedichten is het prachtige
Waddengebied. Met haar gedichten vertaalt Inge de gevoelens en gedachten van de
mens die je treft in het Waddengebied. Mensen op eilanden, aan stranden, in duinen
en kwelders. Mensen op dijken. Ieder is daar met zijn of haar eigen gedachten, beleving en levenservaring. Het Wad ziet Inge als een plek
met vele zielen. De gedichten zijn als kleine portretjes
van zielen, maar gaan ook over de ziel van het Wad zelf.
Haar gedichten zijn te zien maar ook de sfeervolle van
foto’s van het Wad die erbij
horen.

Jakob was een tijdgenoot en vriend van de eveneens uit
Bedum afkomstige kunstenaars Riekle Prins en Johannes
Sterenborg. Door het uitbreken van de 2e wereldoorlog
moest hij zijn opleiding aan de kunstacademie afbreken.
Na de oorlog was hij werkzaam als groente- en fruithandelaar en als verzekeringsagent maar hij is zijn hele verdere leven blijven schilderen (vooral aquarel) en tekenen.
U bent allen van harte uitgenodigd voor de feestelijke opening op zaterdag 23 juni aanstaande om 16.00 uur in DE
KERK, Bedumerweg 34 in Onderdendam.
De tentoonstelling is daarna tot en met 29 juli geopend op
vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 - 17.00 uur.
De toegang is gratis en het werk van de kunstenaars is te
koop.

De generatie daarboven
wordt vertegenwoordigd door
keramist Jan Mulder uit Onderdendam, geboren in 1942.
Hij maakt soms potten of
schalen maar meestal bouwt
hij verhalen met klei.
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Belangrijke telefoonnummers

Kerkdiensten Ned. Hervormde Kerk

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.

03-06-18

19.00 uur

ds. G. Timmer uit Twijzelerheide

10-06-18

19.00 uur

ds. H.J.C.C.J. Wilschut uit Smilde

17-06-18

19.00 uur

voorbereiding viering H.A.
ds. C. Hoek

24-06-18

11.00 uur

viering H.A. ds. C. Hoek

24-06-18

19.00 uur

nabetrachting H.A. ds. C. Hoek

Kerkdiensten Protestantse Kerk Bedum

Apotheek
De Vlijt 4 te Bedum tel. 050- 301 52 72
In het weekend en op feestdagen gesloten. Buiten
openingstijden en voor spoedgevallen contact opnemen 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

03-06-18

09.30 uur

Groeidienst B.J. Diemer

10-06-18

09.30 uur

H.S. Huizenga

17-06-18

09.30 uur

B.J. Diemer

24-06-18

09.30 uur

HA Cantorij

24-06-18

15.30 uur

HA Alegunda Ilberi
H.S. Huizenga

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 112
Politie, niet dringende meldingen 0900-88 44
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Agenda:

Kopij is van harte welkom!

Maandag 2 juli Leeskring 20.00 uur dorpshuis

Heeft u een nieuwsbericht, een oproepje, een recept voor onze kookrubriek, schrijft u zeer 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!

Zaterdag 23 juni 16.00 uur
opening tentoonstelling Drie generaties op het Hogeland
in DE KERK.
Oud papier wordt opgehaald op de laatste vrijdag
van de maand

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

En natuurlijk……..iedere zaterdag van 11.00 tot 20.00
en zondag van 11.00 tot 19.00 een gezellig hapje en
drankje op het terras va het dorpshuis!

Bijdragen van: Jan ‘t Mannetje, Kees Willemen,
Marian van Voorn
Foto’s: Sieb-Klaas Iwema, Jan ‘t Mannetje, Jan Mulder, Inge Zwerver, Kees Willemen
Eindredactie en opmaak:
Annemiek Wassenaar
Bedumerweg 12, 9959 PG Onderdendam
nijsjoagertje@outlook.com
Donaties:
Richtbedrag € 10,00 per jaar. Graag op rekening:
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Bloeiende meidoorn in Onderwierum door Jan ‘t Mannetje

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.
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