Jaargang 1

Jaargang 19

nummer 1

april 2000

nummer 3

maart 2019

Maandelijks Nieuwsblad voor Onderdendam en Omstreken

In dit extra dikke
nummer:
Interview met onze
dorpsondersteuner…..
Peuterspeelzaal zoekt
vrijwilligers op 16
maart (NLdoet)………...
Verenigingen zoeken
steun bij elkaar………...
Voortgang GOO-werkgroepen……………………
Vrouge vogels…………...
Gemeente Hogeland
informeert………………..
`Brullende draak` verdiende meer publiek…
Terras-medewerkers
gezocht!!....................
Weggeefmarkt op 13
april!

Erika Eilander ‘Een geboren Onderdendamster is
onze dorpsondersteuner…’
Met de functiebeschrijving van de ‘dorpsondersteuner’ onder de arm trek ik op een
avond naar Bedum, in een piepklein huisje in de Thedemastraat word ik enthousiast
ontvangen. Erika is wat schor maar zit toch al snel op haar praatstoel en Mark serveert
koffie met chocolade!
‘We zoeken een enthousiaste pionier die het leuk vindt om midden in een dorpsgemeenschap te werken, maar ook de wegen naar organisaties en instanties kent’ Hoe
komt iemand erbij om op deze functie te solliciteren? Gaat zij passen op dit profiel? Ik
ga op zoek…
Erika heeft een brede belangstelling en achtergrond, van de Kunstacademie met een
HBO opleiding ‘Vormgeving Ruimtelijk Ontwerp’, een MBO opleiding Sociaal Cultureel
Werk tot en met ervaring in horeca en sportieve recreatie toe. Op
dit moment werkt ze bij Colltec
kunststoftechniek, het bedrijf van
haar vader Wim Eilander, waar ze
de boekhouding en de administratie verzorgt. Dit is een tijdelijke
functie ter vervanging van iemand
met zwangerschapsverlof die ze
vooralsnog combineert met een
jong gezin. Met de kinderen, Jonathan 8, Loniek 3 en Floor 1 hebben
de ouders de handen vol. Echter
er kan nog meer bij want naast de
start van haar nieuwe baan komt
de verhuizing naar school ‘de Haen’ in de van Royenstraat ook snel
dichterbij. Wonen in het midden
van de dorpsgemeenschap is dan
in ieder geval gerealiseerd. En dan
wordt er ergens in de maand september ook nog getrouwd….
Zowel Erika als Mark zijn super1

handig, vol ideeën en hebben veel energie. Dat hebben ze
ook zeker nodig want er staat een schoolgebouw en geen
woonhuis. Vooralsnog kiezen ze er voor om het tijdelijk
verblijf op de begane grond, met zowel wonen als slapen
zo kort mogelijk te laten zijn. De bovenverdieping wordt

de rol weggelegd, verbindingen binnen en buiten het
dorp zoeken, contact met de dorpencoördinator Jolanda
Dijkhuis en Marian van Voorn de GOO! Werkgroepenbegeleider, maar vooral juist veel contact met de dorpsbewoners. Op dit moment is Erika bezig de ingeleverde informatie vanuit de picknickmanden (weet u nog??) uit te
werken en kiest ze een initiatief om mee te beginnen.
Wie weet komt ze bij u op de koffie? Dat is de rol van de
dorpsondersteuner: bijeen brengen van vraag en aanbod, initiatieven verbinden en indien nodig ook afstemming zoeken met professionele zorgverleners. Het zal
woekeren met de uren worden vermoed ik, waarbij de
grens echt weleens bereikt zal zijn. Daar is zij zich bewust
van. Ongeveer 8 uur per week is nou eenmaal niet erg
veel. Maar ik zie het haar zeker doen, ze is enthousiast
en creatief en heeft uitstekende communicatieve en contactuele vaardigheden. Zoals Erika (samen met zoon Jonathan en vriend Mark) zich presenteerde op de Nijjoarsveziede kunt u haar ook tegenkomen! Op donderdagochtend in het Dorpshuis? Een goed moment omdat er dan
veel activiteiten en dus mensen zijn vanwege de Verzoamelstee! Maar vast ook op andere tijdstippen en plekken: Erika, onze dorpsondersteuner! Welkom en heel
veel succes gewenst, ik heb er alle vertrouwen in!
Annemieke C.W. Neuteboom

als eerste aangepakt zodat daar vrij snel vier slaapkamers
en een badkamer gerealiseerd worden. Voor de begane
grond is het plan om de voordeur weer op de oorspronkelijke plek aan te brengen en de twee lokalen aan de rechterkant tot keuken- en woonkamer om te toveren. Misschien met een vide en daarmee een toegang naar boven,
Erika glimt van voorpret, ze heeft er zin in! Het gehele project zal natuurlijk wel wat tijd in beslag nemen inclusief
isolatie, energiebesparende maatregelen, zonnepanelen
enzovoort. Een duurzaam huis dat is het streven.
Voor het dorp is er ook plek in het pand ingeruimd, de
ideeën daarvoor zijn nog niet echt concreet maar de invulling zal samen met het dorp gedaan worden. Ook voor het
plein en de inrichting van de verdere buitenruimte worden
nog plannen gemaakt.
Voordat ze het pand in Onderdendam kochten had Mark
nog een woontjalk in het Hoendiep met uitzicht op Martinitoren en Aa-kerk. Gelukkig werd het schip tijdig verkocht
en kon een nieuw avontuur beginnen. Het ingediende projectplan werd door, toen nog, de gemeente Bedum goedgekeurd en nu liggen steeds weer nieuwe tekeningen op
tafel!
Voor de functie van dorpsondersteuner ziet Erika een bre-

De Dörps Dichter Maart 2019
De Treurwilg
De Treurwilg staat willig
Te treuren langs de sloot….
De water pieken watervlug
Lachen zich “hallef”dood
Wat valt er nu te treuren….
Wat valt er nu te zeuren….
Op een mooie dag als deze
Moet je niet treurig weze
Maar pieken in het water
Bewaar je treur voor later
Dodi
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Betonpad naar Bedum eindelijk verlost van haar sluipverkeer?
Er lijkt een definitieve oplossing aan te komen om het
sluipverkeer naar en van Bedum over het Betonpad te
voorkomen. Het is blijkbaar het ei van Columbus, want er
schijnt een paal te bestaan, die voor vrachtwagens overrijdbaar is, maar niet voor personenauto’s. En die paal
zou begin januari 2019 worden aangebracht zo’n 100
meter ten zuiden voorbij de 4e haakse bocht vanaf Onderdendam of voor de duidelijkheid 100 meter vóór de
tweede haakse bocht vanaf Bedum.

over het betonpad naar de visplaatsen mogen rijden. De
visclub beschikt over een sleutel van de paal.
Of deze uitzondering ook bij de Verkeerscommissie bekend is en of deze commissie hiermee akkoord is gegaan
is schrijver dezes niet geheel duidelijk. Wel vraagt hij
zich in arrenmoede af waarom deze uitzondering gemaakt zou moeten worden. Zo moeilijk is het toch niet
om vanuit Onderdendam over de normale weg ,met een
omweg dus, naar het Betonpad te rijden om daar
rustig te gaan vissen. Er zullen bij wedstrijden elders
toch wel grotere afstanden worden afgelegd naar de vis-

Deze oplossing zorgt ervoor, dat er alleen autoverkeer mogelijk is vanaf Bedum tot aan de paal, maar dat het vrachtverkeer richting de boerderij van v.d.Giezen door deze
paal niet belemmerd wordt. Om zeg maar ook de kleinste
auto’s te weren, zullen er nog obstakels in de berm komen, opdat er niet langs gereden kan worden. Fietsers
zullen uitbundig worden gewaarschuwd, opdat er ook in
het donker geen ongelukken zullen gebeuren.
Deze oplossing is het resultaat van een vijftal(!) gesprekken tussen de Hengelclub Onderdendam, de verkeerscommissie en de wethouder. Met name de Hengelsport heeft
erg aangedrongen op een oplossing en zijn tevreden met
deze paal. Wel heeft de Hengelclub weten te bewerkstelligen, dat er een paar uitzonderingen gemaakt kunnen worden. Een vijftal wedstrijden vanuit het dorpshuis Onderdendam betekent dat er auto’s vanauit Onderdendam

plaats?
Dat de visclub t.a.v. de visplekjes aan het Boterdiep ook
nog wat dieperliggende wensen heeft, is voor een nietvisser nauwelijks voor te stellen, maar de echte visser
blijkt toch graag vanaf een vast plekje te willen vissen.
Of de gemeente (inmiddels Hogeland), gaat meewerken
aan vaste vissteigers is nog niet bekend.
Er zal ongetwijfeld een evaluatiedatum zijn afgesproken,
opdat de functie van de paal op zijn functioneren zal
kunnen worden beoordeeld. Die datum is nog ver weg.
Eerst de oevers, dan de paal. Op basis van de afspraak
dat de paal reeds in januari zou worden geplaatst, beloofde de visclub plechtig niet voor i juni aan het pad te
gaan vissen. Maar als het huidige tempo van de werkzaamheden wordt aangehouden, dan zal er in 2019 nauwelijks gevist kunnen worden.
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Hallo dorpsgenoten.

De peuters doen boodschappen in
Onderdendam!

In de aanloop naar de
algemene ledenvergadering van het VVO zijn
we eens gaan inventariseren wat er de afgelopen jaren zoal georganiseerd is of geprobeerd is te organiseren. Een aantal dingen is niet van de
grond gekomen zoals de kinderactiviteiten, noem een uitstapje naar de Doezoo of de horroravond. Ook activiteiten
die jaarlijks terugkeren zijn steeds moeilijker te organiseren, het lijkt alsof het doodbloedt. Vanuit het dorp krijgen
we soms negatieve signalen wat het er niet makkelijker op
maakt. Als we dan kijken wat er zich "onder de hoed" van
het VVO afspeelt, wat zichzelf "regelt" door de onvermoeibare inzet van mensen die dit al jarenlang doen, zoals de
leeskring, het sjoelen en het Scheepsjoagen is dat mooi
om te zien. Toch blijft bij ons het gevoel knagen dat het
anders kan en moet. Graag zouden wij samen met de
mensen uit het dorp hier naar willen kijken om zo positieve input krijgen hoe we als VVO samen met het dorp verder kunnen gaan. U bent dan ook van harte uitgenodigd
op onze Algemene Ledenvergadering

De afgelopen weken stonden in het teken van het thema
“de winkel”. Juf Alet had een winkel ingericht op de peuterspeelzaal, met speelgoedeten en –drinken, maar ook
lege verpakkingen uit haar eigen voorraadkasten. Ouders
namen nog meer lege dozen, pakken en plastic flessen
mee, zodat de peuters allerlei dingen konden kopen en
verkopen. Er stonden winkelwagentjes, winkelmandjes,
kassa’s, weegschalen, kortom er kon naar hartenlust gespeeld worden!
Maar natuurlijk is het helemaal leuk als je samen met juf
ook echt boodschappen kunt gaan doen! Beide groepen
mochten kiezen wat ze wilden gaan koken samen. Groep
1 koos voor pannenkoeken en groep 2 koos voor pizza.
De peuters uit groep 1 konden op dinsdag 22 januari zelf
de ingrediënten voor hun maaltijd gaan kopen bij De rijdende winkel van Richard van der Maar. Richard van der
Maar parkeerde zijn wagen achter het dorpshuis en de
peuters kregen alle tijd om zijn winkel goed te bekijken.
Toen ze alle ingrediënten hadden uitgezocht, kregen ze
een toetje cadeau! Het was een ontzettend leuke ochtend en de pannenkoeken en het toetje smaakten de
peuters uitstekend!

Deze zal plaats vinden op Vrijdag 8 maart 2019, om 20.00
uur, in het dorpshuis Zijlvesterhoek
De agenda en de notulen van de vorige ALV kunt u opvragen via emailadres volksvermakenonderdendam@gmail.com.
We hopen u te zien op 8 maart as.
De agenda van de ledenvergadering:
1. Opening ALV 20:00 uur
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag ALV februari 2018
4. Jaarverslag VVO 2018
5. Financieel jaarverslag
6. Verslag Kascontrole commissie
7. Begroting 2019
8. Programma VVO 2019
9. Bestuursleden
10. Rondvraag
11. Sluiting
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van Vereniging van Volksvermaken Onderdendam,
Carlijne v.d.Kooi.
(Foto: Richard van der Maar)
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Vrijdag 12 april: Singer-songwriters avond
Aanvang 20.00 u Toegang is GRATIS.
Dit keer Martijn van der Zande en Marko Poucki, twee
muzikale verhalenvertellers, die zichzelf begeleiden met
gitaar resp. piano. Martijn melodieën zijn pakkend,
troostend, warm en gevuld met een dosis ironie en
zelfspot.
Marko’s muziek laat zich vangen ergens tussen luisterlied en Nederpop, geïnspireerd door o.a. Ramses Shaffy, Stef Bos en Frank Boeijen.
www.martijnvanderzande.com
www.markopoucki.nl
Meer informatie binnenkort op facebook.

U komt toch ook as vrijdag? De entree is € 8,00 , tot 18
jaar € 5,00 en u doet er verstandig aan te reserveren via
cultuurinonderdendam@gmail.com. Zaal open: 19:30 u.
Aanvang 20:00 u.

Op vrijdag 21 juni is er vanaf 18:00 sprake
van een CULTURELE WANDELING rondom
Onderdendam.
Deze datum heeft u al met hoofdletters in uw agenda
genoteerd.
In het vorige Nijsjoagertje heeft het CPO al het nodige
daarover vermeld en er wordt in de toekomst elke
maand aandacht voor gevraagd. Wat nu al bekend gemaakt kan worden, is dat u zich tot woensdag 19 juni
kunt opgeven (liever veel eerder) via cultuurinonderdendam@gmail.com. U begrijpt dat ivm de hoeveelheid eten
en drinken het praktisch is, dat we weten hoeveel mensen hieraan mee gaan doen.
Wat in ieder geval duidelijk moet zijn: U kunt NIET uw
HOND meenemen!!!
Natuurlijk willen we als CPO ook in het najaar weer het
nodige organiseren. Mocht u als cultuurliefhebber specifieke wensen of ideeën hebben, laat het ons weten.
Voorlopig zitten wij te denken aan opnieuw een schrijvers-avond samen met de Leeskring, misschien een
BIOSCOOPvoorstelling vanaf het water, een avond met
een vrolijke, wellicht Groningse band enz, enz.
Ideeën? Meld het: cultuurinonderdendam@gmail.com.
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redactie@hethogeland.nl kun je er op abonneren. De
uitgave wordt dan per mail toegezonden.”

GEMEENTE HET HOGELAND INFORMEERT
BREED

Overheid.nl

Vanaf dit jaar publiceert de gemeente Het Hogeland de
wekelijkse informatiepagina in de Noorderkrant. Alleen
de gemeente Bedum maakte van dit medium gebruik.
Inwoners van de voormalige gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum waren gewend om het gemeentenieuws in een andere uitgave te lezen. Die laatsten moeten even aan de nieuwe situatie wennen, zo blijkt in de
praktijk.

Met een paar drukken op het toetsenbord weten wat er
in de omgeving speelt, kan via een abonnement op
www.overheid.nl Die digitale service van de rijksoverheid
geeft inzicht in de vergunningaanvragen die in de omgeving actueel zijn. Als er iets speelt dan ontvangt de abonnee automatisch een melding per e-mail. De service
komt ook beschikbaar voor inwoners van Het Hogeland.
“Daar werken we op dit moment hard aan. We streven
er naar dat we uiterlijk voor april dit jaar alle informatie
digitaal in de lucht hebben en dan ook actueel houden,”
besluit de woordvoerder.

“We zitten in een gewenningsfase. De inwoners, de gemeente en de uitgever van de Noorderkrant, NDCMediagroep, hebben te maken met een ander, groter verspreidgebied. De huis-aan-huisbezorging van de krant verloopt in
bepaalde delen in de gemeente nog niet optimaal. Samen
met de uitgever werken we aan verbetering hiervan”,
geeft een woordvoerder van de gemeente aan.

NLdoet: Buitenspeelplaats en berging
peuterspeelzaal opknappen!

Bezorgklachten

Nog even en dan is het weer zover, Nldoet. De grootse
vrijwilligersactie in Nederland. Door heel het land zijn er
verschillende organisaties die hulp nodig hebben om een
klus op te knappen. Nldoet helpt al deze organisaties
door een bericht te plaatsen op de website om vrijwilligers te werven die kunnen helpen. Daarnaast krijgen alle
organisaties een hele mooie financiële bijdrage om de
klus uit te voeren.
Dit jaar doen wij, de peuterspeelzaal, ook mee. We
willen heel graag de buitenspeelplaats opknappen
door het maken van een
nieuwe zandbak, schilderen van de moestuinbakken en het plaatsen van
een bankje. Ook is het
hoogtijd dat we de berging
op gaan knappen en zorgen voor meer kastruimte,
zodat de berging efficiënter ingeruimd kan worden.
Door deze werkzaamheden
kunnen de peuters, maar
ook de jeugd beter gebruik
maken van de buiten- en
binnenruimte.
We kunnen zeker nog vrijwilligers gebruiken, dus als het
u leuk lijkt om ons zaterdag 16 maart te komen helpen
dan kunt u zich aanmelden via onderstaande link:
https://www.nldoet.nl/klus/buitenspeelplaats-enberging-opknappen

“Om een goed beeld te krijgen en te houden, is het van
belang dat de inwoners hun bezorgklacht op de juiste plek
melden. Dat kan op www.noorderkrant.nl onder het kopje
‘Service’. We roepen inwoners dit te blijven doen, ook als
de situatie niet direct verbetert. Op die manier kunnen we
toewerken naar een nog betere bezorging”, zegt de
woordvoerder.
Buitengebied
De Noorderkrant wordt alleen in de bebouwde kommen
huis aan huis verspreid. De krant wordt niet in het buitengebied bezorgd. “Om alle inwoners te bedienen, hebben
we ervoor gekozen om het gemeentenieuws in een krant
te plaatsen die ook digitaal beschikbaar is. Verder hebben
we verschillende afhaalpunten in de gemeente. De punten
zijn te vinden op locaties waar de meeste inwoners vaak
komen. Ze kunnen de krant zo meenemen. Als blijkt dat de
kranten op bepaalde plekken al snel niet meer beschikbaar
zijn, vernemen we het graag.”, vervolgt de woordvoerder.
De afhaalpunten zijn te vinden op de servicepagina van
www.noorderkrant.nl. De krant is hier ook digitaal te lezen
en vorige edities zijn er eveneens te vinden.
‘Golden Laand’
In het huis aan huisblad De Ommelander en in de Ommelander Courant publiceert de gemeente elke laatste donderdag van de maand ‘Golden Laand’. “Daarin vinden onze
inwoners informatie over herstel, versterken en de vele
initiatieven, gericht op de toekomst”, zegt de woordvoerder. ‘Golden Laand’ is ook te vinden op de website van de
gemeente, www.hethogeland.nl. “Met een mailtje naar

Misschien tot dan! Hartelijke groet,Roos Kotterer, Carola
Rosema, Alet Doesburg , Annelies Olthof
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heeft aangegeven dat echter niet het gehele perceel nodig is voor de paarden. Gezamenlijk zal gekeken worden
of en zo ja, welke verdere invulling mogelijk is.

Update van GOO!
We willen u proberen maandelijks op de hoogte te houden van de vorderingen bij de diverse werkgroepen. Deze
maand kunt u een interview lezen met de dorpsondersteuner Erika Eilander. Daarnaast kunt u een verslag lezen van Conny Rietema over de avonden die georganiseerd zijn om te kijken hoe de diverse verenigingen in
Onderdendam elkaar kunnen versterken.

Daarnaast is de werkgroep bezig met het ontwikkelen en
vullen van de dorpsapp met wandelingen en informatie
over panden en plekken. De vormgeving van de app is
gebeurd, de eerste wandeling is al ingevuld en het streven is om bij het begin van de zomer de app te kunnen
presenteren. We denken dat het zowel voor toeristen als
voor de inwoners van Onderdendam leuke en leerzame
wandelingen worden.

Groen en ommetjes
Wat betreft de diverse groen projecten zijn gelukkig ook
vorderingen te melden. Op het moment dat u dit Nijsjoagertje leest is de
firma Beukema begonnen met de aanleg van een speelplek in het bos. Deze
plek zal bestaan uit
een waterpartij met
flauwe oevers en
boomstammen als
bruggen. Wanneer
Beukema hier klaar
is, zullen ze gaan
beginnen met de
veranderingen aan
de speeltuin achter
het Waterschapshuis. In overleg met
de gemeente worden een aantal van
de toestellen die
verwijderd worden
uit deze speeltuin,
worden geplaatst bij
het speeltuintje in
de Beckeringhstraat.

Stadsweg
Voor de nieuwbouw van de 6 woningen aan de Stadsweg
hebben we in december nog gesproken met Wierden en
Borgen en we hebben goede hoop dat er in ieder geval
nog dit jaar met de bouw gestart wordt. Drukte bij Wierden en Borgen en onzekerheid over het aardbevingsbestendig bouwen hebben voor de nodige vertraging gezorgd, maar de wil is er van iedereen om nu toch door te
pakken.
Energie
De energiecoöperatie draait en het dak heeft al veel
groene energie geleverd. De deelnemers zullen zo langzamerhand kunnen gaan profiteren van de voordelen.
Met Essent en energiedirect.nl zijn afspraken gemaakt
voor de Postcoderegeling. In de loop van de komende
maanden zou dit moeten gaan werken en kunnen ook de
mensen die bij Essent een contract hebben direct de
energiebelasting verrekenen.
De ontwikkelingen met betrekking tot de energietransitie zijn zeer complex, maar ook hier zijn mogelijkheden
voor Onderdendam. Voorlopig blijft echter het beste advies om gewoon te proberen minder stroom en gas te
gebruiken met kleine aanpassingen van je dagelijkse gebruiken.
De volgende maand hopelijk meer, namens GOO!
Dethmer Jonkhoff

Voor het ommetje
naar de molen De
Zilvermeeuw is door
de gemeente Hogeland een omgevingsvergunning afgegeven. Deze ligt nog 6 weken ter visie, maar daarna hopen
we te kunnen starten met de uitvoering, als ook het Waterschap de vergunning heeft afgegeven.
Voor het ommetje naar het Gemaal De Deel lopen de gesprekken met de pachter van de grond nog steeds, maar
vooruitlopend daarop zal wel met het waterschap worden
gekeken naar de mogelijkheden van uitvoering van een
natuurvriendelijke oever tussen het dorp en het gemaal.
Los van deze ommetjes is het Nutsdepartement Onderdendam bezig met de aankoop van het stuk grond waar de
paarden van de familie Kauw op lopen. De familie Kauw
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Bijeenkomsten verenigingen van
Onderdendam

tegenaan?
- wat heb je nodig om dit op te lossen en hoe zou de andere vereniging je daarbij kunnen helpen.

In het Nijsjoagertje van februari 2019 is een oproep gedaan aan alle vertegenwoordigers van verenigingen, stichtingen, commissies, werkgroepen, initiatiefnemers en vrijwilligers van Onderdendam.
NB Voor de leesbaarheid verder
aangeduid met
verenigingen.

In een hoog tempo is er met veel enthousiasme en inzet
hard gewerkt om deze vragen met elkaar te beantwoorden. Een aantal rode draden die daar uit te halen zijn:
- er is een grote mate van betrokkenheid in het dorp, bij
de verenigingen en op deze avond;
- de behoefte om samen te werken, te verbinden, de
krachten te bundelen;
- de (on)zichtbaarheid van de verenigingen;
- de (continue) behoefte aan (nieuwe) vrijwilligers;
- betrekken van het dorp; aansluiting van het dorp op de
activiteiten;
- behoefte aan een jaarkalender.

Aan deze oproep is
groot gehoor gegeven en op vrijdag 1
februari was de
eerste bijeen-

Elke vereniging heeft tot
slot zijn top 3
aan bevindingen (wat
speelt het
meest, waar
kan jij het
meeste bij
helpen of

komst.
Naast de vertegenwoordigers waren er ook veel belangstellenden uit het dorp die mee hebben gewerkt aan de
verkenning: hoe kunnen de verenigingen elkaar versterken; bijvoorbeeld hoe gaan we namens ons dorp spreken
richting gemeente Het Hogeland en subsidieverstrekkers.
Hoe kunnen we elkaar daar in helpen/vinden?
De avond werd begeleid door Maud Diemer (via Groninger
Dorpen, Project Sterk Vrijwilligerswerk).
Voor onze Dorpsondersteuner Erika Eilander was deze

avond een mooie kennismaking met het verenigingsleven
van Onderdendam.In een goede sfeer is hard gewerkt,
enthousiast meegedacht, een eerste inventarisatie opgehaald, goede discussies gevoerd en is afgesproken om vrijdag 22 februari een vervolg bijeenkomst te organiseren.
In de bijeenkomst van vrijdag 22 februari hebben de aanwezige 12 verenigingen door middel van ‘speeddaten’ elkaar bevraagd op:
- waar loopt jouw vereniging bestuurlijk en uitvoerend
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Maart 2019
07 maart; Sjoelen
Deze ochtend gaan we gezellig sjoelen en bijkletsen. Wie
wint er deze ochtend?

waar kan de andere vereniging jou het meest bij helpen)
opgeschreven en ingeleverd.
Met deze input wordt de volgende vergadering voorbereid
om de gezamenlijke thema’s te benoemen en concreet
mee aan de slag te gaan.

14 maart; Uitje naar Ot en Sien museum in Siddeburen

Marian van Voorn (werkgroepen begeleider GO!) en Conny Rietema hebben het proces van deze avond begeleid.
Er was veel waardering voor de aanwezigheid van Roelf
Nienhuis, als vertegenwoordiger van de Stichting Recreatiehaven en Watersportvereniging.
Het grootste compliment was voor de verenigingen zelf:
dank zij hun aanwezigheid en inzet was het een geslaagde
avond!

Op naar de Wereld van Ot en Sien. Cornelis Jetses is de
tekenaar en vader van Sien. Er is van alles te zien. Een
ouderwetse kruidenierswinkel, klaslokaaltje, dokterspraktijk, ziekenhuiskamer, huiskamer, keuken en noem
maar op. 09:15 uur vertrek bij het dorpshuis, om 10:00
uur worden wij verwelkomd met koffie/thee en oranjekoek. Kosten zijn €5,00 p.p. Graag opgeven bij Corry Mulder.

Volgende bijeenkomst is op vrijdag 29 maart!
In verband met de organisatie graag aanmelden bij Conny
Rietema (email of WhatsApp: 06 21 65 30 64).
Ook verenigingen die nog niet of gedeeltelijk er bij hebben
kunnen zijn worden expliciet uitgenodigd om wel aan te
sluiten! Andere meedenkers zijn ook altijd welkom! Heb je
vragen en/of wil je meer informatie neem contact met een
van ons op.

21 maart; Lezing; Boderijders

Marian, Bert, Dethmer en Conny.

Vandaag verwelkomen wij de Heer W. Mollema. Hij vertelt over de boderijders, destijds in de provincie Groningen. Ook Onderdendam komt aan bod. Om 12:00 uur
maaltijd door Harry’s Foodservice. Graag opgeven bij
Corry Mulder.
28 maart; Koffie-ochtend

Dorpsgenoten.

Gezellig bijkletsen, even tijd voor elkaar, onder het genot
van een kopje koffie.

De website is sinds eind december 8000 x bezocht. En
toch maakt u er weinig gebruik van om uw berichten
wereldkundig te maken. En dat is erg jammer.
Eddy Buisman, eltjebuisman@gmail.com!!!!!!!!!!!!!

Voor elke ochtend geldt; Zaal open 09:30 uur en aanvang 10:00 uur Mits anders aangegeven.
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Brullende Draak ‘door eerste lentedag
gevloerd.
Kees Willemen.
Het mocht niet baten. Het hele dorp beflyerd met vooraankondigingen, tweemaal ter herinnering vermeld op
de Facebook- pagina Onderdendam Gr. Diverse mensen
persoonlijk op de hoogte gesteld, toch mocht de vertoning van de documentaire ‘De brullende draak ‘op zaterdagmiddag 16 Februari zich niet in een grote belangstelling verheugen.
De film van regisseur Ronald Pars die als cameraman o.a.
voor de rubriek ‘ Nieuwsuur ‘werkt, is voor een gedeelte in
ons dorp opgenomen. En laat op een heel onnadrukkelijke
manier zien hoe de gevolgen van de gaswinning niet alleen
scheuren aanbrengen in de huizen maar vooral in en tussen mensen. Het wel aanwezige publiek was zeer onder de
indruk net als op andere plekken in Groningen waar de
documentaire vertoond is. Na de aftiteling van de veertig
minuten durende documentaire valt er vaak een stilte van
enkele minuten. Aangrijpende verhalen vanuit een drietal
dorpen in Groningen worden er verteld zonder dat er
overdreven dramatisch wordt gedaan. Heel fijnzinnig laten
bewoners zien hoe ze in een steeds complexer bestuurlijk
moeras terecht dreigen te komen. Maar er is ook een
spoor van optimisme. Het wel grip op de situatie krijgen
door bewoners door zelfredzaam te worden. Een teken
van hoop in een langzamerhand steeds absurd wordende
werkelijkheid.
Jammer, de lentezon scheen die middag voor het eerst
uitbundig. Dus iedereen zal wel naar buiten zijn getrokken.
Maar geen nood. De documentaire van 40 minuten is inmiddels ook online te zien, zoals ook op Onderdendam.com is aangekondigd :
rechtvaardigheid.nl/groningen.
Wel is het jammer dat we er ‘als dorp ‘ niet gezamenlijk
naar hebben kunnen kijken.
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Proeftuin Bedum/Onderdendam voor
de bijenapp: denkt u ookmee???
Initiatief van de provincie Groningen.
In onze provincie heeft de ANOG (Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen) het initiatief genomen tot het
maken van de app én tot het ontwikkelen van projecten
in afzonderlijke dorpen en gemeenten. Met het bedrijf
GEON wordt gewerkt aan het bouwen van de app. Deze
app richt zich op het delen van goede initiatieven, die er
voor bijen worden genomen. Door burgers en door boeren, in de eigen tuin, het eigen landbouwbedrijf en in de
buurt. Aan de Bijen-app wordt hard gewerkt. De komende maanden komt het eerste prototype.
PROJECT IN BEDUM!?
In meerdere plaatsen en ook in Bedum en Onderdendam
starten we met een ‘proeftuin’. Een ‘proeftuin’ is binnen
dit project een dorp waarin we aan de slag willen gaan
met bijen-vriendelijke maatregelen. Dit met boeren en
burgers, eerst in aparte sessies om daarna de verbinding
te zoeken. Zij benoemen samen welke maatregelen er in
het dorp genomen kunnen worden. Deze info gaan we in
de bijen-app opnemen als suggesties. Later gaan we de
bijen-app in deze dorpen uittesten. Een eerste
‘proeftuin’ is van start gegaan in Nieuwolda.
MOGELIJKE AANPAK
Er is geen vast stramien om deze ‘proeftuinen’ te organiseren, maar de volgende aanpak voor de dorpen wordt
geadviseerd.
 We willen dit doen met dorpsbewoners en vanuit
dorpsbewoners. Hun ideeën staan centraal.
 Als een dorp iets wil met het openbaar groen, dan

moet er vanaf het begin contact zijn met de gemeente en
terreinbeheerders.
 Wanneer de wens er is om een groter terrein bijenvriendelijk in te richten kan Landschapsbeheer Groningen
hierin meewerken.
De ANOG ondersteunt de lokale projecten.

Gedichten van Inge Zwerver
Zoals bekend heeft onze dorpsgenoot Inge Zwerver
haar eerste dichtbundel uitgebracht. Zie vooral daarvoor haar website ( www.wadwicht.nl) om te lezen en
te bestellen. De redactie van het Nijsjoagertje probeert
iedere maand één van haar gedichten te publiceren. En
deze maand dus de eerste:

START-BIJEENKOMST
Voor een eerste bijeenkomst van de ‘proeftuin
Bedum’ zijn meerdere vertegenwoordigers uitgenodigd, o.a. van Landschapsbeheer Groningen, van
Staatsbosbeheer en van de
gemeente Het Hogeland.
Jan Wevers en Harry Hoving zijn de ‘trekkers’ van
de aanpak in Bedum. De trekker van het gehele project is
namens de ANOG/Trudy van Wijk. Zowel Trudy van Wijk
als Jan Willem Kok, voorzitter van de ANOG, zullen aanwezig zijn om ons nader te informeren over dit project.
Voorts zijn een tweetal plaatselijke imkers, een bioloog,
een vertegenwoordiger van ’s Heeren Loo Opmaat en een
bewoner uit Onderdendam uitgenodigd.
U BENT WELKOM!!
Wij zouden het erg op prijs stellen dat een aantal dorpsbewoners uit Bedum/Onderdendam zich zou willen aansluiten om mee te denken over bij-vriendelijke maatregelen in
Bedum. Onze eerste vergadering van de ‘proeftuin Bedum/Onderdendam’ zal worden gehouden op 5 maart
2019 om 10.00 uur in de Meenschaar, Kapelstraat 9 te Bedum. Wij nodigen u van harte uit om aan de vergadering
deel te nemen.
Jan Wevers en Harry Hoving

Dames opgelet!!!!!!!!!!!!!!
Vrijdag 22 maart is er opnieuw een LADY’S
NIGHT in het dorpshuis Zijlvesterhoek. Vanaf
20.30 u ben jij van harte welkom.

Dijk
Ik beklim
mijn berg
de dijk
daar sta ik stil
beleef
en kijk
Ik proef het zout
ik ruik het slik
en vind mijn
aller diepste
ik

Foto’s op www.onderdendam.com.
Beste lezers. Bij verschillende stukje had de redactie
graag een foto geplaatst. Echter deze editie was dat onmogelijk. Zo zijn de foto’s van zowel het volleybaltoernooi als de sprokkelochtend op de website van onderdendam te zien. En veel beter dan dat ze hier in zwartwit zouden zijn te bewonderen. Uiteindelijk is de redactie u allen zeer erkentelijk voor de grote hoeveelheid
kopij deze maand. Maak er vooral een gewoonte van.

Tot de 22e !
Enne…… neem ook je buurvrouw mee!!
Afiena Benthem.

Namens de redactie, Eddy Buisman.
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in de wei van Roseboom achter de huizen van Boterdiep
OZ het eerst op [ Tekening 1. ] En ogenblik pas was de
haas zich er niet bewust van dat mijn hond naar hem
keek. Toen voelde hij een tel later dat er naar hem gekeken werd en begon te sprinten. En in een oogwenk was
hij rennend in een diagonale lijn verdwenen. Hij moet
zich ergens verstopt hebben in een walkant van een
scheidingsloot, want hoe ik ook speurde en keek, ik kon
hem absoluut niet meer vinden.

Vrouge vogels ien Onderndaam (153)
Tekst: Kees Willemen
Foto’s : Sieb- Klaas Iwema; Kees Willemen
Tekeningen : Kees Willemen
Terwijl ik vanmiddag, zaterdag 23 Februari zelfs een
kwartiertje in onze tuin in de zon heb gezeten, moet ik
terugkijkend op de periode van de laatste vier en dertig
dagen toch concluderen, even hebben we een klein
beetje winter gehad. Van de vier en dertig dagen waren
er vijftien dagen dat het kwik ’s ochtends om zes uur stevig onder de nul zakte met maandag 21 Januari zelfs acht
graden beneden nul.

Oriëntatie op de sterren

Toen was het koud en droog en er stond een stevige Oostenwind. Maar toch het aantal keren dat de wind uit het
oosten blies tussen 21 januari en 23 februari was
maar zes maal. Merendeels
zat hij in westelijke regionen en dit maal negentien
keer . Toch spreek ik van
winterse temperaturen. De
gemiddelde ochtendwaarde voor deze vier en dertig
dagen was 2,2 graad Celsius. Vorige maand was dat
gemiddelde nog een stuk
hoger: 4, 7. Kom me dus
niet aan met de bewering
dat we geen winter hebben
gehad dit jaar. We hadden
zelfs zes dagen waarop het
sneeuwde [ Foto 1. ] Maar
de meeste dagen was het
toch droog: 19. Geen slecht
weer dus al met al.
In een diagonale lijn
Toch heeft iedereen nu het
voorjaar in de kop. Misschien
begon het voor mij wel met
hazen. Maar eigenlijk moet ik
die eer Nantske, mijn hond,
toedelen. Want die merkte
maandag 28 Januari ’s middags de haas [ Capellus capellus L. ] die rustig rechtop zat

Ook een teken dat de natuur aangeeft dat ze de lente verwacht is de aanvang
van de ganzentrek. Die
trekken weer naar het oosten, naar Siberië. Zaterdag
3 Februari zat ik op de bushalte en zag een slordige V
van zeker vijf en zeventig
exemplaren] . En in de namiddag een wat betere formatie van nog geen vijftien
stuks[ Foto 2 ]. En negen
dagen later, Dinsdag 12 februari was ik ’s avonds aan
het flyeren op de Uiterdijk en kwamen er twee grote
groepen ganzen over hoog in de lucht in het donker, zich
oriënterend op de sterren. Een dag later heel verwarrend
een klein groepje ganzen, een stuk of twintig, die richting
het zuiden trokken. Ze kunnen kiezen in Groningen dan
uit twee grote natuurgebieden: rond het Schildmeer en
de Onlanden ten zuiden van de stad Groningen. Heel
kort daarna trok een zwerm kramsvogels weer terug
naar Scandinavië. Tenslotte Zaterdag 16 Februari weer
een dag met ganzentrek. Ditmaal weer een slordige Vformatie. Op diezelfde dag zag ik in de namiddag hoe
voor het eerst aan de oostkant van ons dorp drijfmest
werd uitgereden. Dat trekt niet zoveel vogels aan dan
wanneer er vaste mest wordt uitgereden. Maar het is
wel een teken dat de melkveehouders rond ons dorp ook
aan activiteit buiten beginnen te denken. Voor het mest
rijden is er ook een alledaagse noodzaak. De mestkelders
zitten bij sommigen boordevol.
Haematopus ostralegus
Ook speciaal: de eerste spreeuwen [ Sturnus vulgaris L. ].
Maar dit waren duidelijk doortrekkers, ze zijn niet geble-
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ven . Woensdag 20 Februari zaten er drie stuks in een es
[ Fraxinus excelsior L. ] tegenover mijn buren aan de Bedumerweg , de familie Sturing. Dat was ook zo ongeveer de
laatste gelegenheid dat ze in die boom konden zitten want
alle bomen aan de Bedumerweg werden vrijdag 22 Februari omgezaagd. Reden: ze lijden aan de besmettelijke
essentak- sterfte. Veroorzaakt door een virus dat de vochtdoorvoer vanuit de stam naar de takken en de bladeren
blokkeert door een houtig dammetje te vormen in de
haarvaten. Opnieuw een lentesignaal : de houtduif [ Columba palumbus L. ] is terug in ons dorp. Teruggekomen
uit Zuid Europa. Donderdag 21 Februari zat hij doodgemoedereerd zijn veren te fatsoeneren op een paaltje van
de omheining van onze moestuin. Maar het echte meest
foto van [ Foto 4. ] . En die fraaie Latijnse naam betekent
niet anders dan ‘Hoest verdrijvend ‘. Het kruid werd namelijk door apothekers gebruikt tegen longaandoeningen. Wat maar weer eens aantoont hoe spannend maar
ook hoe nuttig de natuur is.
Er is dus voldoende reden om weer naar buiten te gaan.
Laat me weer eens weten wat jullie zoal gezien hebben
en/of gefotografeerd. Mijn mailbox staat er klaar voor:
Kees Willemen Bedumerweg 48 9959PH Onderdendam
Tel.050-3049464 Mobiel: 06-18849215 E-mail:
c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl En wie nieuwsgierig is naar
mijn dagelijkse strapatzen in het buitengebied van ons
dorp, lees mijn dagelijkse blog ‘De winkelhaak ‘:

Wie doet er mee op het terras?
overtuigende lentesignaal is voor mij het verschijnen van
de scholekster [ Haematopus ostralegus L. ] . Vrijdag 22
Februari in de mist hoorde ik hem voor de eerste keer roepen : ‘ Tepie- tepie- tepie ‘. Een geweldig gevoel vond ik
dat [ Tekening 2. ] En daar zijn dan de misschien wel
‘gewonere tekens . Een meerkoet [ Fulica atra L. ] [ Foto
3. ] zit in het Boterdiep al in het riet op zijn nest en de eer-

ste bloei was daar ook: het Klein Hoefblad [ Tussilago farfara L. ] . Sieb Klaas Iwema maakte er een schitterende
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Nog even en dan is het weer zo ver, het terras van het
dorpshuis gaat weer open! De meeste dorpsbewoners
weten het wel, maar voor de nieuwe bewoners onder
ons is het misschien leuk om te weten dat het terras gedraaid wordt door vrijwilligers, net zoals het hele dorpshuis overigens!
Hoe zit het ook alweer…het terras is open op zaterdag en
zondag van 1 mei tot 1 oktober. Per dag hebben we
twee keer twee vrijwilligers nodig. Het terras is open van
11.00 tot 20:00 uur op zaterdag en zondag van 11:00 tot
19:00 uur. De eerste dienst op zaterdag is van 11.00 tot
16.00 en vanaf 16.00 uur neemt de bakdienst van de zaterdag de terrasdienst over. Op zondag is de eerste
dienst van 11.00 tot 15.00 uur en de tweede van 15.00
tot 19.00 uur. Elke dienst draai je met z’n tweeën. We
hebben een kleine kaart dus het is niet moeilijk en het is
hartstikke leuk om te doen!!!
In april willen we een avond plannen om met elkaar het
seizoen te openen. In het volgende nijsjoagertje komen
we met de exacte datum. Tijdens deze avond hopen we
nieuwe gezichten te ontmoeten maar we rekenen ook
op de vrijwilligers van voorgaande jaren natuurlijk! Tijdens deze avond zullen we e.e.a. uitleggen en maken we
alvast een rooster.

Je hoeft echt niet elke week, je kunt ook één dienst draaien 1 keer per twee weken of per maand. Het zou mooi zijn
als we naast de bestaande vrijwilligers nog wat extra mensen erbij krijgen zodat we wat ruimer kunnen roosteren.
Wil je meer weten? Bel mij of mail mij 0619891123 bejastas@kpnmail.nl
Jacqueline Helmholt

Samen zijn we rijk!
Weggeefmarkt op zaterdag 13 april van
15.00—17.00 uur

JongerenTop Groningen zoekt
vrijwillige Toppers
Op 7 juni vindt de allereerste JongerenTop in Groningen
plaats. Een Top waar 1000 jongeren uit het aardbevingsgebied in gesprek en aan de slag gaan met hun eigen
toekomst door middel van dans, muziek, theater en spel.
Wat vinden jongeren tussen de 12 en 17 jaar belangrijk,
wat is goed en wat moet anders in hun eigen leefomgeving?
Voor de Top is de organisatie op zoek naar vrijwilligers.
Uiteraard gaat er een sterke voorkeur uit naar jongeren
uit het gebied, maar ook volwassenen zijn van harte welkom om te helpen.

Dorpshuis Zijlvesterhoek Onderdendam.
Heb jij ook spullen en/of kleding waar je op uitgekeken
bent? Die vaas die je in een opwelling kocht, maar nooit
gebruikt? Misschien wordt een ander er wel blij van!

Kortom; woon je, bij voorkeur in het aardbevingsgebied,
ben je ouder dan 12 jaar en wil jij helpen bij de organisatie van deze unieke top? Op
www.jongerentopgroningen.nl
De JongerenTop wordt een groot evenement in festivalsfeer. Een unieke dag en we vinden het leuk als je komt
helpen!
www.jongerentopgroningen.nl
Marian van
Voorn.

Breng je niet meer in gebruik zijnde spullen in en neem, als
je wilt, iets anders weer mee naar huis. Alleen brengen of
alleen halen kan ook.
Alle spullen moeten schoon en heel zijn. Liefst geen grote
spullen (meubels, wasmachines, tv’s)
Brengen kan al op vrijdag 12 april van 17.00-19.00 uur
Voor meer informatie of als je wilt helpen kun je contact
opnemen met
Marte Zwierstra (zwierstra@hotmail.com
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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

03-03-19

19.00 uur ds C Hoek, viering

10-03-19

19.00 uur dr T.T.J.Pleizier (Groningen)

13-03-19

19.30 uur ds C. Hoek, (Biddagv/h gewas)

17-03-19

19.00 uur ds. N.Noordlander uit Onstwedde

24-03-19

19.00 uur ds C.Hoek

31-03-19

19.00 uur ds G. de Fijter uit Kampen

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.
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
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

Kerkdiensten Protestantse Kerk Bedum
03-03-19

09.30 uur ds B.J.Diemer

10-03-19

09.30 uur ds H.S. Huizenga

13-03-19

19.30 uur ds B.J.Diemer (Biddag v/h gewas.)

17-03-19

09.30 uur ds B.J.Diemer,

24-03-19

09.30 uur ds H.S.Huizinga

31-03-19

09.30 uur ds B.J.Diemer

Politie / Brandweer / Ambulance:Alarmnummer
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Agenda:
(Bijna) iedere donderdagochtend
VERZOAMELSTEE in het dorpshuis van 10:00—11:30 u
Open vanaf 09:30 u (zie ook www.verzoamelstee.nl)

Kopij is van harte welkom!

Vrijdag 1 maart: Thalia met de klucht “De Bokskampioen”. Zaal open 19.30 u Aanvang 20.00 u

een club opgericht en zoekt u deelnemers, wilt u

Dinsdag 5 maart: 1e bijenbijeenkomst in de Meenschaar om 10.00 uur

roepen tot actie? Laat het ons weten!

Heeft u een nieuwsbericht, een oproepje, een recept, schrijft u korte verhalen of gedichten, heeft u
zichzelf of iemand anders voorstellen of wilt u opStuur uw kopij in word per e-mail, uiterlijk zondag 24
maart 2019 naar de redactie van het

Vrijdag 8 maart: Alg Ledenvergadering VVO, 20.00 uur
in het dorpshuis.

Nijsjoagertje: nijsjoagertje@outlook.com
Redactie: Dethmer Jonkhoff, Eddy Buisman,

Maandag 11 maart Politiek Café Gaswinning vanaf
19:30 u in Groningen!

Annemiek Wassenaar en Annemieke Neuteboom
Bijdragen van: Kees Willemen, Conny Rietema,
Dethmer Jonkhoff, Eddy Buisman, Jaqueline Helmholt,

Zaterdag 16 maart: NL Doedag, de peuterspeelzaal
heeft u nodig!!

Marte Zwierstra, Annelies Olthof e.a.
Foto’s: Lex Veenstra, Johannes van der Helm.

Vrijdag 22 maart vanaf 20:30 in het dorpshuis: LADY’S
NIGHT.

Eindredactie en opmaak deze maand:

Vrijdag 29 maart: Vervolgavond voor alle verenigingen
om 20.00 uur in het dorpshuis!

Middelstumerweg 3, 9959TC, Onderdendam

Eddy Buisman
nijsjoagertje@outlook.com
Donaties:

Vrijdag 29 maart vanaf 19:00 uur OUD PAPIER!!

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

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

NL78INGB0009014281 t.n.v. ‘t Nijsjoagertje

Volleybaltoernooi zeer geslaagd!

Sprokkelochtend erg gezellig.

Op zaterdag 26 januari was de 39ste editie van het Onderdendamster Volleybaltoernooi.Met een mooie bezetting van zowel 5 teams in de A poule als in de B poule
mogen we spreken van een goede opkomst.De winnaar
van de A poule is Joop’s Choice geworden, de Deurdouwers zijn de winnaars van de B poule. Naast de wisselbokaal werden de winnaars getrakteerd op een flinke portie
bittergarnituur. Het was een gezellige en geslaagde dag.
Volgend jaar wordt het toernooi al weer voor de 40e keer
georganiseerd. We hopen weer op een mooi toernooi.
Lucinda Smeding.
( zie voor de foto’s www.onderdendam.com)
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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