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Herma & Eltjo Venema: Dobby is geen huiself*maar een Kooiker hondje…..*vrij naar Harry Potter..

Nieuwe bewoners stellen zich voor.

Het is in Onderdendam gebruikelijk om huizen heel lang aan te duiden met de naam
van de vroegere bewoners, soms kan dat zelfs heel ver terug gaan. Gisteravond was ik
op bezoek bij Herma en Eltjo Venema, woonachtig op de hoek van de Bedumerweg en
de van Royenstraat, in het huis van Vink!

Vrouge vogels…………...
Terras-medewerkers
gezocht!!
Weggeefmarkt op 13
april!
Verenigingen komen
samen op 29 maart!!
Wie maakt een mooi
GROEN plan?
Annemiek Wassenaar
schrieft Grunnegs verhoal.
Jolanda en Erika vertellen van hun bezigheden.

Beide zijn geboren en getogen stad-Groningers die al 32 jaar naar volle tevredenheid
aan de rand van Beijum woonden. Hier groeiden ook hun drie kinderen op en wisten ze
zich omringd door familie en vrienden. In
de zomer van vorig jaar werd Eltjo door een
collega benaderd met de vraag of hij zijn te
koop staande huis wel via Facebook wilde
delen. Dat wilde Eltjo wel dus zocht hij het
huis op Funda op, regelde Face Book en
keek nog eens rond naar het aanbod van te
koop staande huizen in de gemeente Bedum. Zo kwam hun huidige woning in
beeld.
Ze vielen erg voor het ruime en in ieder geval op de beneden verdieping al volledig
verbouwde huis. Ze wandelden er langs en
keken nog eens en nog eens… toen ze echter bij de makelaar kwamen om een bezichting te plannen bleek er sprake te zijn van
een wachtlijst! Maar om een lang verhaal
kort te maken, Eltjo speelt weleens tafeltennis bij Midstars in Middelstum, daar trof
hij een bevriende makelaar, die deed de
suggestie om gewoon een bod uit te brengen.. Van het een kwam het ander en in
juni 2018 werd de koop gesloten. De overdracht was eind oktober en op 3 november
sliepen ze voor de eerste keer in Onderden1

dam. Natuurlijk waren ze zich bewust van de aardbevingsproblematiek maar er was in het verleden gelukkig slechts
sprake van lichte schade die keurig is hersteld. Ze nemen
het risico, een huis gebouwd in 1887 staat er al zolang…

Verslag vergadering VVO
De voorzitter Carlijne v.d. Kooi
opende om 20.00
uur de vergadering
en heette iedereen welkom. Buiten de bestuursleden waren er 10
personen aanwezig. De notulen en jaarverslag werden
voorgelezen In de notulen werd gevraagd waar het notulenboek is die vanaf de oprichting in 1969 gebruikt
wordt. Wie in het dorp weet waar het notulenboek is. De
notulen en jaarverslag worden goedgekeurd. Het afgelopen jaar zijn er verschillende dingen voor de kinderen
georganiseerd. Maar door te weinig deelname zijn die
niet door gegaan. Het financieel gedeelte kwam toen aan
bod en werd goedgekeurd door de kascommissie. De
penningmeester Edwin Dokter had de financiën goed op
orde. Voor het programma waren er verschillende ideeën zoals een gezamenlijke kaart/sjoelavond en bingo met
kerst. Spelletjesmiddag voor jong en oud met rummikub
en mens erger je niet enz. Eventueel het organiseren van
een paasvuur als daar een plek voor kan worden gevonden. Toen kwam er een heikel punt. De bestuursverkiezing. Er zijn 3 bestuursleden die om verschillende redenen bedankt hebben. Er moeten dus 3 nieuwe bestuursleden komen. Helaas waren die niet beschikbaar. De vergadering ging er mee akkoord dat de voorzitter en penningmeester samen eerst verder gaan. Er wordt gezocht
naar nieuwe bestuursleden. Wie voelt zich geroepen om
VVO te redden van de ondergang. U kunt zich opgeven
bij het bestuur of bij ondergetekenden. Na een positieve
vergadering sloot de voorzitter de vergadering af . Geschreven door 2 positieve bezoekers van de vergadering

Ondertussen is ook de bovenverdieping aangepakt en
volgt straks de schuur naast het huis. Ze zijn heel erg blij
met hun huis, een huis met een rijke geschiedenis waar ze
best graag wat meer over zouden willen weten. Ook de
rijke geschiedenis van het dorp Onderdendamen omgeving interesseert hen zeer.
Herma werkt bij de Doktersdienst die tegenwoordig bij het
Martiniziekenhuis is gevestigd, ze is daar triagist dat wil
zeggen dat zij beoordeelt of er bij de binnenkomende patiënt sprake is van spoedeisende hulp. Overdag is zij bijna
altijd thuis omdat haar werkuren ’s avonds of in de weekenden liggen. Voor haar sociale leven was de verhuizing
wel even een ommezwaai maar ze went snel. Op dinsdag
past ze op hun kleindochter. Ze geniet aan de ene kant van
de rust en de ruimte van het Groninger land maar vindt
ook de levendigheid van verkeer en dorpscontacten erg
plezierig. Met Dobby wandelt ze dagelijks en ontmoet dan
natuurlijk ook de mede-hondeneigenaren en maakt een
praatje. Eltjo werkt bij ATOS in de ICT en is twee dagen per
week uitgeleend aan ACHMEA in Apeldoorn. Ook werkt hij
twee dagen thuis en nog een dag in Groningen. Hij deelt
het gevoel van Herma over het plattelandsleven en het
geeft hem nog steeds een rijk gevoel om deel uit te mogen
maken van de geschiedenis van hun pand. Eltjo’s grote
hobby is Alpine trekking, in de Alpen en Noord Italië of in
november dit jaar een trektocht in Nepal! Hij doet dit al
zo’n 25 jaar en heeft allerlei opleidingen en trainingen
hiervoor gevolgd.
Herma houdt van zingen en is lid van een ‘pop-koor’ in
Groningen genaamd ‘AbFab’ waarmee ze binnenkort meedoet aan een korenfestival in Martini-plaza. Toen ik het
gelegenheidskoor van Onderdendam noemde was er
meteen herkenning, ze was op de Kerst-fair geweest en
had toen ook het koor gehoord!

Anje Reining en Tineke Hoeksema

Glasvezel in de gemeente Hogeliand.

Waar ze samen van genieten is kamperen, er op uit met
een degelijke ‘de Waard’ tent en dan mooie rustige plekjes
opzoeken in Europa. Dat kan variëren van het prachtige
Zuid- Engelse landschap van Cornwall en Devon of rondtrekken in Kroatië of Italië. Toen de kinderen klein waren
gingen die natuurlijk altijd mee, nu mag Dobby mee…
Maar de volwassen kinderen, al dan niet met partners zijn
ook enthousiast over deze wijze van vakantie vieren en
dus gaan ze nog weleens met een heel gezelschap op pad
en heeft een van de kinderen zelfs ook al een ‘de Waard’
aangeschaft.. Tot hun blijde verbazing, misschien een
kwestie van jong geleerd is oud gedaan?!

Mijn naam is Hans van Internethunter.nl, een onafhankelijke vergelijker van internetproviders. Wij hebben onderzoek gedaan naar de status van glasvezel in jullie gemeente. Bijgaand een interessant en relevant nieuwsartikel voor jullie website. Uit onderzoek blijkt dat op dit
moment slechts 1% van de woningen in de gemeente
Het Hogeland toegang heeft tot glasvezel internet. Landelijk gezien ligt dit al op 38%. Dat betekent dat de gemeente Het Hogeland nog een flinke inhaalslag te maken
heeft………………
Het volledige (interessante} artikel staat op
www.onderdendam.com,

Annemieke C.W. Neuteboom
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noar Indië. Wat as dat nou nait lukt, wat mout ze din?
Ze is zo ien gedachten dat ze deur van kerk hail nait
opengoan heurt.

Annemiek Wassenaar, ons onvolprezen redactielid, won vorige week in de gemeente
Westerwolde, een tweede prijs bij een Grunniger Schriefwedstried. Dat verhaal drukken
wij trots af in ons Nijsjoagertje.

‘Pss Martje, bist doe doar?’
‘Henk!’

Post.

Ze vlugt hom in aarms.

Zo veurzichteg meugelk drukt Martje deur van heur sloapkoamer open. Ze het scharnieren guster smeerd met n
beetje sloa-eulie mor is toch baang veur gepiep. Pa slept in
koamer noast heur en sunt moeke oet tied kommen is,
wordt hai bie t minste of geringste wakker. Eerste moanden leek t wel of er haildaal nait slaip. As zai soavends op
bèr ging, zat hai nog aan grode toavel ien biebel te lezen
en as zai smörgens aan t waark ging, zat er der nog.
As spleet net groot genog is, glipt ze der deur en slópt mit
schounen ien haand over overloop. t Is hier stikdonker en
oet koamer van pa komt zaacht gesnurk. Dat vaalt al tou.
Zo snel as ze duurt, lopt ze trap óf noar keuken. Doar rókt t
nog noar stamppot mous dij ze tussen mirreg eten hebben. Ien t licht van stroatlanteern zigt ze sleudels op toavel
liggen. Twij van t hoes en ain van kerk. Ze pakt ze veurzichteg op, hoast baang dat ze zich braanden zel, mor t metoal
vuilt net zo kold as aaltied.

‘Wichtje toch, woarom hest gain jas aan, bist ja staarvenskold.’

In t leutje ìndje noar kerk rakt ze haalf verkleumd, der
staait n kolle oostenwiend dij dwaars deur heur schierste
jurk hìn blast. Ze het zulfs gain jas aantrokken. Met trillende vingers draait ze deur van t slöt.
Ien kerk is t nait veul waarmer as boeten mor t waait in elk
geval nait. Ze blift ien toren stoan wachten. Henk is rooms,
dij het gain idee hou er hier in consitorieroemte komt.
Martje vrift heur over blode aarms en lopt wat hinneweer
om waarm te worden. Woar blift er nou? Hai zel toch nait
betrapt wezen dou er t kezerneterrain òf mos? Hai haar t
zo goud oetdocht mit Roelf, zien kammeroad. Hou loat is t
nou? t Is toch zeker al wel twij uur. Wat dut ze as er nait
komt? Ze mot hom beslist nog n keer zain veur er votgaait

‘Joa, ik wait t zeker.’

‘Ik was zo baang das t nait kommen zóls.’
‘Noatuurlek wel, gain tien wilde peerden kinnen mie tegenholden as ik die zain wil. Wie hebben n uur tied, Roelf
staait op mie te wachten boeten dörp.’
Martje gript hom bie haand en trekt hom mit noar consistoriekoamer. Pa het doar vanoavend vergoaderd met
olderlingen en dioakens dus kaggel zel nog wel n beetje
waarmte geven. Veur ze deur open doun kin, trekt Henk
heur nog n moal tegen hom aan.
‘Waist dit zeker? Ik kom messchain nait weerom, t
schient haard om haard te goan doar.’

‘En as ik wel weerom kom. Wat most din mit mie, wat zel
dien pa wel nait zeggen.’
‘Doar hebben we t al zo voak over had, dat is mien zörg.
Kom.’
Krookjes steken kop net boven grond as der n braif komt.
Martje is smirregs in Stad west om n poar wiedere jurken
te kopen. Heur lief is nog nait echt dik mor t begunt toch
te taiken. Pa is net op weg noar kerk as ze binnenkomt.
Hai het jas al aan en sleudels ien hand.
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‘Der is post veur die.’ Hai wiest noar toavel. ‘Luchtpost nog
wel.’

Partij vh Noorden
15 stemmen
D'66
11 stemmen(16)
Partij vd Dieren
11 stemmen
50 +
1 stem
DENK
0 stem
Er is 1 blanco stem uitgebracht.

Hai kikt heur aan. Ze sloekt.
‘Veur mie? Dat mot hoast wel n vergizzen wezen.’ Ze het
alle muite om heur stem ien bedwang te holden.
‘Dien noam staait der aans dudelk op.’
‘Nou ik zel zo even kieken. Kommen joe straks thoes veur t
broodeten?’
‘Joa vanzulf. Tot straks.’
‘Tot straks.’ As keukendeur dichtslagt, zakt Martje op n
stoul. Braif ligt heur op taovel aan te gloepen. t Papier is
wit en flinterdun. Heur noam stait der inderdoad op mor
nait ien n haandschrift wat ze kent. Postzegels binnen
gruin en köningin laacht heur drijmoal zuuneg tou. Ze pakt
de envelop met trillende vingers op en puult hom veurzichteg open.

Welke conclusie moet er nu getrokken worden uit deze
uitslagen? Geen grootse overwinning voor het FvD ,
wordt de SP minder hard afgeslacht dan elders ,wordt
CU de 2e partij in ons dorp en is net als in de Staten
GroenLinks de grootste partij. Dat klimaat een belangrijk
thema was (hoezo provinciale verkiezingen?)zien we terug in de overwinning van GroenLinks ook in ons dorp.
Dat de partijen FvD en de PVV geen enkel provinciaal
programmapunt kenden, belet mensen niet om toch op
beide partijen 25 keer te stemmen. Angst (?)(Protest?)
blijkt toch vaak een wat twijfelachtige raadgever.
Maar hoe je de uitslagen ook wenst te bekijken, de kiezer heeft altijd gelijk. Nou kan schrijver dezes helemaal
niets met deze kreet, maar ook hij is bereid even af te
wachten wat de winnaars van deze verkiezingen met hun
macht gaan doen. FvD zal dat bij de formatiebesprekingen in Groningen toch duidelijk moeten maken. Wat zijn
hun standpunten tav de aardbevingen/
aardgaswinningen,hoe denken ze over de aanpak van de
zuidelijke ringweg, de zorg, het onderwijs en hoe denken
ze Groningen economisch in de vaart der volkeren te
krijgen. Toch allemaal zaken, waar niets over te lezen
viel.
Wat ondergetekende dan wel weer opvallend vindt, is de
hoge positie op de ranglijst van de CU. Echter ook de
SGP stemmers hebben (waarschijnlijk) hun stem daarvoor gebruikt, maar de standpunten van deze partij zijn
helder en maatschappelijk zeer betrokken, met een duidelijke inspiratiebron.
Tenslotte zien we ook in Onderdendam dat de aanhang
van de PvdA niet verder afglijdt. Dat DENK geen enkele
stem heeft gekregen, lijkt op de vooraf gemaakte inschattingen. Iets meer aanhang voor Henk Krol's 50+

t Binnen mor drij regels van Roelf.
Henk zel t potje nooit vastholden.
Braif fladdert op grond. Ze legt kop op toavel en wacht tot
wereld opholdt mit draaien. Zo zit ze nog as heur pa weerom komt.
Annemiek Wassenaar

Onderdendam schiet niet in extreem
stemgedrag
Eerst even de cijfers. Ons dorp kan zich op de borst kloppen als het gaat om het opkomstpercentage. Dat bleek op
20 maart in het dorpshuis bijna 68% te zijn. En waar moet
je deze verkiezingen mee vergelijken? Met de vorige provinciale verkiezingen? Is dat wel zo zuiver? Voor het gemak toch maar vergeleken met de laatste verkiezingen in
november 2018. Dat is nog lekker vers. Die getallen staan
telkens tussen haakjes genoemd.
Uiteindelijk bleken er 347 mensen hun (geldige) stem uitgebracht te hebben met de volgende verdeling:
GroenLinks:
54 stemmen (40)
Christen Unie
42 stemmen(40)
CDA
40 stemmen (50)
PvdA
37 stemmen(36)
SP
36 stemmen(28)
Groninger Belang
31 stemmen
Forum v Democratie
25 stemmen
PVV
25 stemmen
VVD
18 stemmen(8)
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had, gezien de pensioenperikelen, wel wat meer voor de
hand gelegen. Voor de uitslagen van de Waterschapsverkiezingen zult u uw informatie over hoe Onderdendam
gestemd heeft, elders moeten zoeken. Het werd mij te
laat.

bewoners van het dorp zal gekeken worden wat de uiteindelijke invulling gaat worden. Eén wens die er ligt is
om een insectenvriendelijke pluktuin in te richten. Samen met de werkgroep uit Bedum die bezig is met de
bijenapp en met Landschapsbeheer, kunnen we kijken of
aan deze wens een invulling is te geven.

Eddy Buisman
Namens GOO!, VDO en Nut,, Dethmer Jonkhoff

Nieuws van GOO!, VDO en Nut
Leeskring las de roman ‘Mijn Michael’ van
de schrijver Amos Oz

Het heeft ook voordelen als je in meerdere besturen zit.
Zo kan ik deze keer een aantal zaken vanuit de diverse besturen melden, die allemaal te maken hebben met ontwikkelingen in en om Onderdendam.

Vorig jaar december overleed de Israëlische schrijvers
Amos Oz. Verschillende leden van de Leeskring kenden
hem als een goed en boeiend schrijver en waardeerden
hem ook om zijn moedige stellingname en politieke inzet
voor de toekomst van Israël. In een kort gesprek over
hem naar aanleiding van zijn dood werd besloten een
roman van Oz te lezen. Wel werd opgemerkt dat een te
waarderen politieke stellingname iemand nog niet tot
een goede schrijver maakt. En andersom gaat dit ook
niet op.

Met betrekking tot de werkgroepen van GOO! is sinds vorige maand niet veel nieuws te melden, anders dan dat de
werkgroepen erg druk zijn met veel dingen. Hieronder bevindt zich de dorpsapp, die erg leuk en mooi lijkt te gaan
worden. We hopen nog voor de zomer de app met de eerste wandelingen te kunnen presenteren.
U hebt in het bos kunnen zien dat de buitenspeelplaats
qua grondwerk is uitgevoerd en hier zal in de komende
weken nog wat beplanting worden geplaatst en een aantal
boomstammen over en langs het water worden gelegd.
Van het bos is natuurlijk een groot deel gekapt, maar er is
druk overleg met de eigenaar StaatsBosBeheer over hoe
nu verder. Hier zal de boswerkgroep ook bij de plannen
worden betrokken. In andere plaatsen van het Hogeland
wordt al weer aangepland en de verwachting is dat in het
najaar ook in Onderdendam nieuwe bomen kunnen worden geplant.

Amos Oz werd in 1939 als Amos Klausner geboren in Jeruzalem. Hij woonde als enig kind met zijn literair geïnteresseerde, meertalige ouders in een kleine woning in een
joodse wijk even buiten de oude stad. Zijn ouders waren
in de 30-er jaren vanuit Litouwen naar het toen Brits
Mandaatgebied Palestina geëmigreerd. Gevlucht voor
het weer toenemende anti ant-semitisme. Op zijn veertiende, twee jaar na de zelfmoord van zijn depressieve
moeder, verliet Amos het ouderlijke huis en ging in een
kibboets wonen. Kort na aankomst veranderde hij zijn
achternaam in Oz. Oz betekent in het Hebreeuws kracht.
In de kibboets slaat Amos Oz in allerlei opzichten zijn
vleugels uit. Hij ontmoet er zijn vrouw Nilly. Samen krijgen ze drie kinderen. Vanuit de kibboets voldoet hij aan
zijn militaire dienstplicht. Hij studeert literatuur en filosofie. Hij krijgt binnen de kibboets vrijstelling van arbeid
om te kunnen schrijven. Hier schrijft hij ook de door ons
gelezen roman Mijn Michael.

In de speeltuin achter het waterschapshuis wordt deze
week begonnen met het verwijderen van toestellen en
vervolgens de grondwerkzaamheden. Binnenkort zal er
wel ene uitnodiging bij u op de mat vallen om te komen
helpen bij de werkzaamheden, zoals het aanplanten van
diverse struiken, maar ook bijvoorbeeld het maken van
een pizza-oven.
Helaas kan het ommetje vanaf het Gemaal Den Deel terug
langs de waterkant van het Boterdiep niet plaatsvinden,
omdat de eigenaar, het Nut, geen overeenstemming met
de pachter kan bereiken, maar gelukkig kan de aanleg van
een natuurvriendelijke oever wel plaatsvinden. Hiervoor
zal een grondruil plaatsvinden met het waterschap Noorderzijlvest en deze zal vervolgens de oever gaan aanleggen. De verwachting is dat dit ergens in juli zal kunnen
gaan plaatsvinden.

Het persoonlijk leven van Oz is in sterke mate beïnvloed
door de zelfmoord van zijn moeder, zijn joods zijn, de
emigratie geschiedenis van zijn familie en het leven in
een kibboets. Zijn maatschappelijk politieke beïnvloeding
en ontwikkeling loopt parallel met de complexe en omstreden vorming van de staat Israël en de eruit volgende
burgeroorlog en oorlogen met omliggende staten. Oz
heeft dit alles beschreven en verwerkt in de prachtige,
vuistdikke roman ‘Een verhaal van liefde en duisternis uit
2002. In 2015 is de roman verfilmd onder regie van de
bekende actrice Nathalie Portman.

In de afgelopen weken heeft het Nut een stuk grond aangekocht van de gemeente Hogeland. Dit betreft een perceel naast het voetbalveld aan de Achterweg. Samen met
de huurders, die hier nu paarden op hebben lopen, en de

Oz was een prominent voorvechter van een tweestaten5

oplossing voor het IsraelischPalestijns Conflict. Zijn oorlogservaringen als Israëlisch militair, Zesdaagse Oorlog in
1967 en de Jim Kipoeroorlog in 1973, voedden zijn politieke stellingname. In 1978 was hij een van de oprichters van
de vredesbeweging Peace Now. In een beroemd geworden
essay ‘Hoe genees je een fanaticus’ uit 2004 zette hij zich
scherp af tegen de gedachte dat het conflict vooral over
religie of cultuur zou gaan. Het gaat over land, over grondbezit stelde hij. Dat is alleen op te lossen door compromissen te sluiten. Israël moest volgens hem accepteren dat de
Palestijnen een eigen staat zouden krijgen. U zult begrijpen dat Oz bij voortduring fel bekritiseerd werd door politici , maar ook schrijvers met andere standpunten. Maar
Oz bleef scherp. Op zijn 75 ste verjaardag noemde hij de
joodse extremisten “Hebreeuwse neo-nazi's”.

merrie op de kraamafdeling van het ziekenhuis. Channa
stopt haar studie. Michael werkt zich uit de naad met
klussen naast de studie om het gezinnetje te onderhouden. Channa keert zich steeds meer terug in haar eigen
dagelijks leven en innerlijke dromen en angsten. Naast
angsten komen er ook meer erotische fantasieën. Blijkbaar is Channa ook lichamelijk ongelukkig bij Michael. Er
is een groeiende verwijdering tussen Michael en Channa
met af en toe weer een toenadering tijdens een vakantie
aan zee bij Tel Aviv.
Maar het wordt van de zijde van Channa steeds bitterder
en grimmiger. Ze spreekt “ Over de stolp van ondoorzichtig glas , die over ons beiden is neergedaald “ en “ Mijn
man en ik zijn als twee vreemden die na elkaar uit een
kliniek vertrekken, waar ze een behandeling hebben ondergaan die fysiek onplezierig was”

In de roman Mijn Michael wordt het verhaal ons vertelt
door Channa. Zij blikt terug op de tien jaren van haar huwelijk met Michael. Het is een tragisch, treurig verhaal.
Het begint vrolijk. Channa struikelt als jonge studente van
een trap bij een gebouw van de universiteit. Een stevige
hand van een jongeman pakt haar stevig beet en voorkomt dat ze valt. Channa vindt de hand mooi. Het stof van
de mouw waaruit de hand steekt ruikt lekker. De jongeman, Michael , nodigt haar uit om samen een kop koffie te
drinken in de universiteitskantine. Na de eerste ontmoeting volgt een tweede. Ook op een derde uitnodiging van
Michael gaat Channa in ook al aarzelt ze. Ze vindt Michael
eigenlijk niet zo boeiend, voelt zelfs een zekere afkeer,
maar zijn vingers en zijn geur vindt ze wel aantrekkelijk.

Waar de schrijver denk ik bewust geen commentaar op
geeft en bij ons als lezers laat is het feit dat Channa geen
enkele poging doet om zich uit het spoor van onvrede,
ongeluk, nachtmerries en angsten te bevrijden of laten
te bevrijden. Enkele vrouwen van de Leeskring hadden
zich zo aan Channa geërgerd dat zij ook de roman als niet
geslaagd afwezen.
De schrijver laat ons ervaren hoe een gelukkig moment
en toeval op een trap van een universiteitsgebouw kan
leiden tot een ongelukkig huwelijksleven . Het meeste
medelijden gaat natuurlijk uit naar de zoon Jair. Hij is het
grootste slachtoffer.

We leren Channa kennen als een jonge, gevoelsrijke vrouw
met een innerlijke complexiteit. Opgegroeid in een middenklasse milieu in een kibboets. Ze studeert literatuur.
Michael is hoogbegaafd, arm in het uiten van gevoelens,
rationeel , gepassioneerd en ambitieus geoloog. Hij komt
uit een eenvoudig milieu.

Geen vrolijk makend boek, wel goed geschreven.
De volgende Leeskring is maandagavond 8 april in het
Dorpshuis. We lezen nu de roman ‘De Vlamberken van
de Noorse schrijver Lars Mytting.

Er wordt jong getrouwd. Na een zware zwangerschap
wordt een zoon, Jair, geboren. Channa krijgt een nachtJan ’t Mannetje
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Wat in ieder geval duidelijk moet zijn: U kunt NIET uw
HOND meenemen!!!
Ideeën omtrent Cultuur in Onderdendam?? Meld het:
cultuurinonderdendam@gmail.com.

Wie doet er mee op het terras?
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!!!
OP VRIJDAG 12 APRIL 20.00 U IN HET DORPSHUIS willen
gaan plannen om met elkaar het seizoen te openen. 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.

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.

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.
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Hoe ik werk:

Bericht van dorpencoördinator Jolanda Dijkhuis

De vraag die me wordt gesteld is voor mij het uitgangspunt. Vanuit de vraag bekijk ik wie of wat er nodig is om
deze vraag te kunnen beantwoorden. Vaak schakel ik de
hulp in van een specialistische collega, iemand uit mijn
netwerk of probeer ik de verbinding te zoeken met andere, vergelijkbare initiatieven. Het is maar net wat er nodig is. Mijn insteek is: kijken hoe we het voor elkaar krijgen en als het echt niet kan, dan is ‘nee’ ook een antwoord.

In januari van dit jaar zijn
we overgegaan van de kleine gemeente Bedum naar
de veel grotere Gemeente
Het Hogeland. Om de afstand tussen gemeente en
de inwoners zo klein mogelijk te houden, zijn er binnen de gemeente Het Hogeland 5 dorpencoordinatoren, die ieder een aantal
dorpen onder haar hoede
heeft. De dorpencoordinator is het eerste, laagdrempelige aanspreekpunt voor inwoners en wij verbinden de
dorpen met de gemeente. Voor Onderdendam ben ik jullie
eerste aanspreekpunt (samen met Bedum, Zuidwolde en
Noordwolde). En dat betekent dat je bij mij terecht kunt
over het dorp of over de vraag waarop iets geregeld is bij
de gemeente.
Dat kan gaan over eigenlijk alles wat een dorp bezighoudt:
van verkeer, groen en de openbare ruimte tot cultuur en
zorg. Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken.

Dorpsondersteuner en dorpencoordinator
Wat is nu het verschil tussen de dorpsondersteuner
(Erika Eilander) en de dorpencoordinator? In principe is
het heel eenvoudig: de dorpsondersteuner werkt in
dienst van het dorp en de dorpencoordinator werkt voor
de gemeente.
Iets melden bij Gemeente Het Hogeland
Wil je iets melden dat betrekking heeft op de openbare
ruimte: losse stoeptegels, kapotte straatverlichting,
zwerfafval, vernielingen etc.?Geef dit dan direct door
aan de gemeente. Dit kan op verschillende manieren:
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* Telefoon: 088-3458888
* Whatsapp: 06-11450530
* Mail: gemeente@hethogeland.nl
Bereikbaarheid: telefoon, mail en social media. Ik ben
rechtstreeks bereikbaar via 06-21366116 of
j.dijkhuis@hethogeland.nl
Daarnaast hebben we sinds kort een Facebookpagina onder de naam Actief in het Hogeland. Hierop delen we initiatieven die in de dorpen plaatsvinden, maar hierop is ook
ruimte om activiteiten en evenementen te delen. Ik probeer dit ook zoveel mogelijk te doen, maar wil je zelf iets
delen, stuur me dan even een berichtje en dan kijk ik of
we het kunnen plaatsen. Verder zijn we ook bereikbaar via
Twitter: @dc_hethogeland.

nieuwe functie en je ziet dat in de verschillende dorpen
waar al een dorpsondersteuner actief is, deze op verschillende manieren wordt ingevuld. Het is in eerste instantie een pilot van een jaar, waarna wij hopen te kunnen aantonen dat deze functie de leefbaarheid binnen
het dorp vergroot/behoud en er voor zorgt dat ouderen
langer ‘op stee’ kunnen blijven en waar ook de jeugd en
alle overige inwoners met plezier kunnen wonen. Als
dorpsondersteuner ben ik de oren en ogen van het dorp,
mijn rol is preventief en draagt bij aan het vergroten van
de samenredzaamheid en waar nodig leg ik verbinding
tussen de professionele zorg en de gemeente.

Donderdag = Onderdendamdag: van harte welkom in het
dorpshuis!
Naast de digitale wegen sta ik ook persoonlijk voor jullie
klaar.
Ik probeer zoveel mogelijk in de dorpen te werken en Onderdendam is het dorp waar ik hiermee voor het eerst ben
gestart. Dat betekent dat ik in ieder geval iedere donderdagochtend in het dorpshuis aan het werk ben. Ik werk
overigens nauw samen met jullie dorpsondersteuner Erika
Eilander. We streven ernaar om in ieder geval de donderdagochtend samen in het dorpshuis te zitten!

Onderdendam is één van de meest actieve, al dan niet
hét actiefste dorp van de gemeente het Hogeland m.b.t.
burgerinitiatieven, clubs, verenigingen en de daarbij horende bestuurstaken en vrijwilligers. Het is een leefbaar
dorp en dat willen we zo houden! Er wordt voor jong en
oud van alles georganiseerd en uit de Picknickmandenactie blijkt dat er veel mensen bereidwillig zijn iets voor de
medemens te doen. De betrokkenheid in het dorp is
groot. Mijn rol is die van verbindende schakel. Vragen
vanuit het dorp koppelen aan het aanbod en waar nodig
nieuwe vrijwilligers proberen te betrekken. De kunst is
het vinden van de juiste vrijwilliger(s) bij een bepaalde
vraag. Soms zal een vraag niet opgelost kunnen worden
met enkel vrijwilligers en zal ik helpen met het vinden
van de juiste instanties. Om jullie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen zal ik periodiek een stukje
plaatsen in dit blad, op diverse Onderdendam websites
( o.a. Onderdendam.com, Zijlvesterhoek.nl en verzoamelsteeonderdendam.nl ) en via de Social Media kanalen.

Kom gerust binnen voor een bakje koffie, een praatje of
‘aans wat’! Van harte elkom!

Wat doet die dorpsondersteuner nou eigenlijk?
In aanvulling op het
stuk van Jolanda Dijkhuis. Geïntroduceerd
bij de Nijjoarsveziede
en met een superleuk
interview van Annemieke in de vorige
editie van het Nijsjoagertje hebben jullie
mij, de dorpsondersteuner, al een beetje
leren kennen. Ik merk
dat bij velen nog de
vraag heerst wat ik
nou precies kom
doen.

Op moment van dit schrijven ben ik voor de derde keer
aan het werk in het dorpshuis en langzaam aan het inburgeren in de verenigingen, clubs en vele initiatieven
die Onderdendam rijk is. Hierdoor maak ik kennis met
veel mensen en kan ik, met behulp van de enquêtes van
de ‘Picknickmandenactie’ vraag en aanbod hopelijk snel
bij elkaar brengen.

De werkgroep dorpsondersteuner heeft ruim twee jaar
plannen uitgewerkt om een dorpsondersteuner aan te
kunnen stellen. En dat ben ik geworden! Dit is een vrij
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De enquêtes zijn een natuurlijk een mooi uitgangspunt,
maar… Er zijn nog een heleboel adressen waar de picknickmanden niet zijn geweest. Ik zou het erg leuk vinden als er
nog meer enquetes ingevuld gaan worden, zodat we het
vrijwilligersbestand zo groot mogelijk kunnen maken. Vele
handen maken immers licht werk! Maar ook juist mensen
met een vraag, schroom niet en stel deze. Dit hoeft natuurlijk niet via de enquête, maar mag ook telefonisch, via
de mail of persoonlijk. Op de donderdagochtend ben ik
van 9:00 tot 12:30 aanwezig in het dorpshuis voor alle vragen, suggesties en het bieden van hulp. Jolanda Dijkhuis,
de dorpencoördinator is al een tijdje actief op de donderdag aanwezig en zit hier vanuit de gemeente. In dit Nijsjoagertje stelt zij zich nog even voor aan degenen die haar
nog niet kennen en legt zij uit wat zij voor de gemeenschap doet.
Wij zitten hier zoveel mogelijk samen, zodat wij nauw kunnen samenwerken en een grote groep mensen kunnen
bedienen. Mocht de donderdag niet schikken, óf u bent
bijvoorbeeld minder mobiel, dan kom ik graag een keer
langs. Ik ben er voor jullie allen, dus ook als jullie als club
of vereniging vragen hebben of misschien wel iets als
groep kunnen bieden, dan verneem ik dat graag en voor
de jeugd; Hebben jullie een waanzinnig idee om iets te
organiseren, wil je iemand in het zonnetje zetten of helpen, of zit je ergens mee? Ook voor jullie ben ik er.

vereniging betekenen?
De rode draad die we uit die avond halen, is:
- 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.
Op vrijdag 29 maart gaan we hiermee verder:
- we gaan de rode draad praktisch uitwerken;
- we krijgen inspirerende voorbeelden van andere dorpen waar we ons voordeel mee kunnen doen;
- we gaan in gesprek hoe we dit kunnen vertalen naar
Onderdendam en welke afspraken we daarover kunnen
maken.
Marian en ik gaan de avond qua proces weer begeleiden.

Ik ben op vele manieren te benaderen; Email:
dos.onderdendam@gmail.com
Mobiel / What’s App: 06 – 21 37 50 85
Inloopochtend: Donderdagen van 9:00 tot 12:30
Facebook en Instagram : dorpsondersteuner_onderdendam
P.S. De enquêteformulieren zijn via mij verkrijgbaar, ook
via de mail en er ligt een stapel achter de bar in het dorpshuis.

Komt allen vrijdag 29 maart!
Aanvang: 20:00 uur; eindtijd: uiterlijk 22:00 uur. Locatie
Dorpshuis.

Met vriendelijke groet, Jullie dorpsondersteuner.
Graag weer opgave, wie namens welke vereniging komt,
via mail aan connyrietema@gmail.com

Vertegenwoordigers van verenigingen/
stichtingen/commissies/werkgroepen

Heb je vragen laat het ons weten!

(voor het leesgemak verder aangeduid met
‘verenigingen’),

Hartelijke groet,
Bert, Dethmer en Marian, Conny Rietema

Op 1 februari hebben we de verkenning gehad naar wat
we als verenigingen in Onderdendam voor elkaar kunnen
betekenen.
Op 22 februari hebben we een vervolg gehad en hebben
we door middel van ’speed daten’ informatie uitgewisseld en opgehaald:
waar loopt jouw vereniging bestuurlijk en/of uitvoerend
tegen aan en wat kan jouw vereniging voor de andere
10

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 tweede:

April 2019
04 april
Lentefilm en bezoek Annie van Dijken-Hooghuis Het is
lente en langzaam komen knoppen en kleur weer tevoorschijn in de natuur. We kijken deze ochtend naar een
stukje lentefilm uit de tuin van ’t Hoogholtje. Ook komt
Groninger schrijfster Annie van Dijken-Hooghuis vertellen over paasgebruiken en leest voor uit eigen werk.
11 april
Bob Assenberg vertelt over taalverwerving bij anderstalingen Bob Assenberg komt vertellen over taalverwerving
bij anderstaligen. Drie jaar was hij onderwijsassistent bij
Vluchtelingenwerk en begeleidde cursisten in de klas
met het leren van de Nederlandse taal en Kennis van de
Nederlandse Maatschappij. Daarna heeft hij een aantal
cursisten individueel ondersteunt op het gebied van het
leren van onze taal. Deze ochtend geeft hij een inkijkje in
wat NT2 (Nederlands als tweede taal) inhoudt maar vertelt ook over grappige en soms droevige momenten die
hij in die periode met vluchtelingen meemaakte.

Leegte
't Is het
grote grijze
niets
de lijn

18 april

van dijk

Neut’n Schait’n Het is bijna Pasen, dus gaan we ouderwets Neut’n Schait’n. Wie gaat er winnen? We maken er
een gezellige ochtend van.

en Wad
de vogels

25 april

en de stromen

Uitje Hoogeland Museum Warffum Het openluchtmuseum is opgericht in 1959 als Stichting Landbouwkundig,
Oudheidkundig, Kunstminnend Museum Het Hoogeland.
Doel van de stichting was en is het verzamelen, bewaren
en tentoonstellen van alles wat betrekking heeft op leven, wonen en werken van de Groninger plattelandsbevolking in vroegere tijd. 09:40 uur vertrek bij het dorpshuis, om 10:00 uur worden wij verwelkomd. Kosten zijn
€5,00 p.p. Graag opgeven bij Corry Mulder. Aansluitend
een kopje koffie bij Grand Café het Spijslokaal. Uitbater
is de heer Goinga, (zijn vader was vroeger dorpshuisbeheerder in Onderdendam). Deze kosten zijn voor eigen
rekening. ---

Daar
waar leegte
ruimte schept
ontstaan
de mooiste
dromen

Voor elke ochtend geldt; Zaal open 09:30 uur en aanvang 10:00 uur Mits anders aangegeven.
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maakte. Het was dan wel nat en ‘ herfstig ’maar echt
koud was het niet ’s ochtends om 06u00 met een gemiddelde ochtendtemperatuur van 4, 8 graden. Dat is dubbel zo hoog dan in de maand hiervoor. Toen was de gemiddelde temperatuur maar 2,2 graden.

Vrouge vogels ien Onderndaam (154)
Tekst: Kees Willemen
Foto’s : Sieb- Klaas Iwema
Weer kan heel verwarrende vormen aannemen. Zelf had ik
het idee dat we de afgelopen vier weken voornamelijk regen hebben gehad. Maar toen ik echt ging tellen hoeveel
natte dagen er waren tussen maandag 25 Februari en zondag 24 Maart, bleek het 15 dagen droog te zijn geweest en
14 regenachtig. Maar zo’n indruk komt natuurlijk niet zo
maar tot stand. Er was inderdaad een hele ononderbroken
periode van regenachtige dagen van zondag 3 Maart tot
zaterdag 16 Maart, bijna veertien dagen dus. Met een
drietal uitschieters. Zondag 3 Maart viel er 17 mm, donderdag 7 Maart 15 mm en zondag 10 Maart zelfs 20 mm
waaronder ook nog natte sneeuw.
Sommigen noemen het ‘herfst in de lente ‘maar het zijn
gewoon Maartse buien. Op sommige dagen was de wind
ook zeer aanwezig met als uitschieter zaterdag 9 Maart
toen de wind stormachtige trekken kreeg. Het water in het
Boterdiep stond niet alleen hoog maar er vormden zich
ook fikse golven [ Foto 1]. Dat leek niet bepaald lenteach-

tig maar dat was maar schijn. De zon werd krachtiger en
liet zich ’s ochtends ook veel eerder zien. Maandag 25 Februari kwam hij pas om 07u31 op en een maand later,
vanochtend al om 6u27. Mijn hond Nantske die in het donker altijd met een lichtgevende halsband rondloopt zodat
ik kan zien waar ze uithangt, kon overigens pas dinsdag 14
Maart zonder die band naar buiten. Dat is een maand later
dan normaal. Kwam vooral door de dichte bewolking die
een groot deel van de ochtenden nog steeds zeer donker
12

‘ Doortrekkers ‘

Dat is nu precies het signaal dat de lente er toch serieus
aankomt. Een van de eerste tekenen kon je aantreffen
langs de slootkanten. Al op woensdagmiddag 27 Februari
zag ik het eerste bloeiende speenkruid [ Ranunculus ficaria L. ] in de walkant van een sloot van het wandelpad
naar het landgoed Oude Bosch. We noemen dat pad nog
steeds het ‘kleipad’. En als klap op de vuurpijl lieten nog
meer lenteboden zich zien. In de namiddag zag ik aan de
oostkant van ons dorp een groepje van zes kieviten [ Vanellus Vanellus L. ] . Ik had zo gehoopt dat ze zich zouden
vestigen in de buurt van de Kardingemaar maar dat is
helaas niet gebeurd. Het waren zogenaamde ‘ doortrekkers ’die het hier kennelijk nog niet voldoende voedselrijk vonden. Te weinig insecten nog kennelijk . Hazen
[ Lepus europaeus L. ] laten zich nu meer
zien . Je moet er wel vroeg voor opstaan maar dan zie je
ook wat. Mijn hond stootte twee hazen aan, zo noem je
dat in jagerstermen, geloof ik, kort na elkaar op zaterdagochtend 9 Maart heel vroeg in de akker met wintertarwe. Alleen mijn hond legde het volkomen af tegen de
hazen en zag dat gelukkig al snel in. En daar was de eerste graspieper [ Anthus pratensis L. ], heel vroeg voor zijn
doen, een dag later, zondag 10 Maart. Spreeuwen [ Sturnus vulgaris L. ] moet je rond deze tijd ook gaan zien.
Maandag 11 Maart noteer ik ’s ochtends een enorme

zwerm boven de grote ligboxstal van de familie van Middelkoop als ik aan het wandelen ben aan de oostkant van
het dorp. En in de namiddag trekken de eerste heel kleine
trekvogeltjes over, wel honderden. Te klein om precies te
zeggen wat voor soort precies.

En wie dagelijks mijn strapatzen in het buitengebied van
ons dorp wil volgen, lees mijn blog ‘De winkelhaak ‘op :
www.facebook.com/kees.willemen92

Samen zijn we rijk!

Nederig bloemetje
Donderdag 14 maart hoor ik dan toch een kievit opnieuw
aan de oostkant van ons dorp , die zijn acrobatische buitelingen maakte, terwijl twee bergeenden [ Tadorna tadorna
L. ] op de wei, eigendom van de familie Roseboom aan het
verkennen zijn. Wat een schitterende vogels zijn dat toch.
Vanuit de verte zijn ze goed te herkennen door hun stralende witte verenpak dat dan weer doorsneden wordt met
een grote roestbruine band op de borst en zwarte vleugelpunten. En tenslotte is daar de echte lentegroet, vanochtend vroeg ook weer aan de oostkant in de omgeving van
de Kardingemaar het geluid van een grutto [ Limosa limosa
L. ]. Mijn hart maakt een sprongetje want grutto’s zijn aan
deze kant nauwelijks meer te vinden als weidevogel. Overal zie je nu de eerste lentebloemen. Madeliefjes maar
vooral speenkruid [ Foto 2] De slootkanten zijn er, nu de
zon krachtiger wordt, bezaaid mee. En laat ik niet vergeten
die uitbarsting van misschien een der nederigste van al de
wilde bloemen, de paarse dovenetel [ Lamium purpureum
L. ] [ Foto 3 ] .Hele plakkaten vond ik vandaag in de berm

Weggeefmarkt op zaterdag 13 april van
15.00—17.00 uur
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!
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

van mijn wandelpad, Boterdiep Oostzijde.
Schraal
Er wordt veel onheilspellends gezegd over de natuur in het
boerenland. Ja, die lijkt schraal en heel beperkt maar wanneer je een beetje moeite doet is er toch veel moois te
vinden. Hulp kan ik daarbij natuurlijk altijd gebruiken. Nu
iedereen weer wat meer zich naar buiten waagt, hoop ik
dat er weer wat meldingen van jullie kant komen. Mijn
brievenbus en mailbox staat voor jullie natuurverhalen en
– foto’s open. :
Kees Willemen Bedumerweg 48 9949 PH Onderdendam
Tel.050-3049464 Mobiel: 06-18849215 E-mail :
c.j.a.j.m.willemen @ziggo.nl

Uitvaartverzorgers doen allemaal hetzelfde.
Waar of niet waar?
Op dinsdag 18 april 2019 houdt Uitvaartzorg van Stad tot
Wad een uitvaartspreekuur in Dorpshuis Zijlvesterhoek
in Onderdendam. In een informele sfeer beantwoorden
we van 19.00 tot 21.00 uur al uw vragen over wat waar is
en niet waar, over feiten en fabels, wat mag, moet en
niet moet bij een uitvaart.
Of, hoe en waar u verzekerd bent, maakt niet uit.
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Uitvaartzorg van Stad tot Wad verzorgt iedere uitvaart,
waarbij het niet uitmaakt of, en zo ja waar u verzekerd
bent. U bent te allen tijde vrij in de keuze van uitvaartverzorger. Misschien hebt u wel eens gebeld naar de verzekeringsmaatschappij en gevraagd of u zelf een uitvaartverzorger mag kiezen. En hebt u als antwoord gekregen dat u
natuurlijk vrij bent uw eigen keuze te maken, maar dat u
dan wel een korting misloopt, die kan oplopen tot 1.500
euro. En dat is veel geld.
Maar nog belangrijker is wat de totale uitvaartkosten van
de uitvaart ‘onder de streep’ uiteindelijk zijn.

We nodigen u van harte uit om het uitvaartspreekuur in
Dorpshuis Zijlvesterhoek te bezoeken op dinsdag 18 april
van 19.00 uur tot 21.00 uur. Koffie en thee staan klaar.
De avond is kosteloos en vrijblijvend.

Lage kosten
Vraag van een nabestaande: “Hoe kan het dat precies dezelfde uitvaartkist bij jullie € 590,00 is en bij een andere
uitvaartondernemer € 990,00?”
Onze uitvaartkosten behoren tot de laagste in de regio,
omdat u profiteert van onze rechtstreekse inkoop, het feit
dat wij bijvoorbeeld ons eigen rouwdrukwerk verzorgen
en onze geringe overheadkosten. De ervaring heeft geleerd dat de kosten van een door ons verzorgde uitvaart,
ook als u geen korting van uw verzekeraar en/of uitvaartvereniging ontvangt, in verreweg de meeste situaties lager
zijn. Dit prijsverschil kan oplopen tot wel 2.000 euro! Wij
bieden een waardig afscheid bij ieder budget. Alle uitvaarten worden met zorg uitgevoerd tegen eerlijke, lage prijzen.

Gedichten van Jantje Bulthuis.
In het januarinummer stond naast een gedicht van
haar, ook haar levensverhaal. De redactie van het
Nijsjoagertje plaatst het liefst ALLE kopij. Soms is dat
onmogelijk en moet de redactie kiezen. Zo misten
sommige mensen in het vorige nummer haar gedicht. Gelukkig is er nu wel plek.

Professionele organisatie met Keurmerk Uitvaartzorg
U moet kunnen vertrouwen op deskundige ondersteuning
van de uitvaartverzorger. Daarom investeren wij bijvoorbeeld in certificering. Wij zijn één van de weinige NoordGroningse uitvaartondernemers die trotse houder is van
het Keurmerk Uitvaartzorg. Dat betekent dat alle uitvaarten door ons worden verzorgd volgens de kwaliteitseisen
van dit keurmerk. Wij begeleiden u op een deskundige,
betrouwbare en transparante manier.

Waar ik van houd.
Een murmelend beekje
wat golvende wind.
een bloem voor je voeten,
de lach van een kind.

Op de naleving van deze kwaliteitseisen worden wij periodiek gecontroleerd. Onderdeel van de kwaliteitseisen is
ook het Klanttevredenheidsonderzoek: na iedere uitvaart
worden nabestaanden schriftelijk gevraagd hoe zij onze
dienstverlening hebben ervaren en dit uit te drukken in
een cijfer. Al 10 jaar lang worden we daar op beoordeeld
met een jaarlijkse waardering variërend van 9,1 tot 9,4.

Een zacht melodietje,
een simpel geluid,
de roep van een vogel,
een merel die fluit.
Twee stralende ogen,
een handdruk, een groet,
een goede gedachte,
dat maakt alles goed.

Uitvaartzorg bij u in de buurt!
Uitvaartzorg van Stad tot Wad is gevestigd in Uithuizen.
We zijn een familiebedrijf, geboren en getogen Groningers, met inmiddels 50 jaar ervaring in het verzorgen van
uitvaarten. Uitgegroeid tot een hedendaagse uitvaartverzorger voor iedereen, met een warm en respectvol team
en waar zorg en aandacht in iedere situatie telt.

Jantje Bulthuis
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Belangrijke telefoonnummers
Huisartsenpost
Na 17.00 uur en voor 8.00 uur, in het weekend en
op feestdagen. Tel: 0900 - 9229
Tandarts
In het weekend is er om 11.00 uur en 17.00 uur een
spreekuur. Buiten deze spreekuren is de verantwoordelijk tandarts na telefonisch overleg te consulteren. Naam en telefoonnummer van de dienstdoende tandarts is te beluisteren op de telefoonbeantwoorder van uw eigen tandarts.
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

Kerkdiensten Ned. Hervormde Kerk

31-03-19

19.00 uur ds G. de Fijter uit Kampen

07-04-19

19.00 uur ds C Hoek, viering

14-04-19

19.00 uur ds G Timmer (Twijzelerheide)

21-04-19

19.300 uur ds C. Hoek, (1e Paasdag)

28-04-19

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

Kerkdiensten Protestantse Kerk Bedum
31-03-19

09.30 uur ds B.J.Diemer

07-04-19

09.30 uur ds H.S. Huizinga

Uitvaartverzorger
G.J. Sikkema - Gebr. Gootjesstraat 39,
9953 PV Baflo Tel: 0595- 424222

14-04-19

09.30 uur ds B.J. Diemer

18-04-19

19.30 uur ds H.S.Huizinga (Heilig Avondmaal)

19-04-19

19.30 uur ds B.J.Dimer

Dierenartsen
Dierenartsenpraktijk Van Stad tot Wad, Bedum Voor
gezelschapsdieren: 050-3014260
Voor landbouwhuisdieren: 0596-518242
Dierenartsenpraktijk Noord West Groningen,
Winsum Tel: 0595-441800

20-04-19

20.00 uur ds B.J.Diemer (Stille Zaterdag)

21-04-19

09.30 uur ds H.J.Huizinga (1e Paasdag)

28-04-19

09.30 uur H.Schuur, Bedum

Politie / Brandweer / Ambulance:Alarmnummer

15

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!
Heeft u een nieuwsbericht, een oproepje, een recept, schrijft u korte verhalen of gedichten, heeft u
een club opgericht en zoekt u deelnemers, wilt u

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

zichzelf of iemand anders voorstellen of wilt u op-

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

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

roepen tot actie? Laat het ons weten!
24 april 2019 naar de redactie van het

Maandag 8 april LEESKRING 20.00 u Dorpshuis.

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

Vrijdag 12 april; TERRASHULP-avond 20.00 Dorpshuis

Annemiek Wassenaar en Annemieke Neuteboom
Bijdragen van: Kees Willemen, Conny Rietema,
Zaterdag 13 april WEGGEEFMARKT 15.00-17.00 u in het
Dorpshuis. (Vrijdag 12 april tussen 17.00 en 19.00 u
kunt spullen brengen.

Dethmer Jonkhoff, Eddy Buisman, Jaqueline Helmholt,
Marte Zwierstra.e.a.
Foto’s: Sieb-Klaas Iwema,Johannes van der Helm.

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

Eindredactie en opmaak deze maand:
Eddy Buisman
Middelstumerweg 3, 9959TC, Onderdendam
nijsjoagertje@outlook.com

Wie bedenkt er een briljant groen plan voor
Onderdendam

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

Wat moeten we nu weer gaan bedenken, hoor ik u zeggen. Tja soms klotst het geld tegen de plinten en moet je
het wel gaan gebruiken, anders lopen we de kans het mis
te lopen.
In de eerste plaats: waarom komt er geld op ons af. Wel,
het blijkt al een tijdje dat de Eemshaven wat meer stroom
nodig heeft dan ze heeft en dus moeten er nieuwe hoogspanningsleidingen aangelegd worden door ons prachtige
landschap. U heeft vast wel iets van meegekregen van de
discussie of die leidingen niet gewoon onder de grond
konden. Nou, nee dus. Ter compensatie van die aangebrachte lelijkheid in ons landschap, komt er dan geld op
ons af. De tijd van spiegeltjes en kraaltjes zal altijd blijven
en om nu heel principieel te gaan roepen, stik maar met je
geld vinden we blijkbaar toch wat te ver gaan. Dus de gemeente roept de dorpen op om GROENE plannen in te
leveren om datzelfde landschap weer te verfraaien.
En om nu te voorkomen dat er opnieuw een werkgroepje
in een achterkamer plannetjes gaat bedenken in de achtertuin van de buren, roepen ondergetekenden u op ZELF
aan de slag te gaan. Ruurd Visser en ondergetekende zitten beide in zo'n kamertje en krijgen regelmatig dichtge-

NL78INGB0009014281 t.n.v. ‘t Nijsjoagertje
timmerde ommetjes-plannen aangereikt. Dat op zich is al
vervelend, maar als men in het dorp weet, dat je in zo'n
clubje zit wordt je meteen medeverantwoordelijkheid
verweten bij plannen, die niet direct door iedereen omarmd worden. Denk daarbij aan het Stadswegplan, dat
inmiddels door de buurt is weggeblazen.
Wij vragen iedereen dus nadrukkelijk eens na te denken
waar ons dorp op een groene manier verfraaid kan worden. Denk daarbij ook aan leuke ommetjes, bijvoorbeeld
rondom het dorp. Nieuwe hoogholtjes of veerpontjes.
Pluktuinen of andere gemeenschappelijke groene projecten. Laat u vooral niet leiden door de vraag wat anderen
er wel niet van zouden vinden, dat komt tenslotte wel.
Het mooiste is natuurlijk dat u uw plannen vergezeld laat
gaan van een tekening, gemaakt in bijvoorbeeld Google
Maps.
Stuur u plannen op naar of neem contact op met :
E ddy Buisman, eltjebuisman@gmail.com,
Ruurd Visser, visser1262@zonnet.nl,

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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