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Hoe vergaat het onze voormalig burgermoeder Erica van
Lente in Dalfsen?
Nog steeds pendelend tussen Groningen en Dalfsen tref ik Erica in haar eigen huis in
de Oosterpoort. Het forenzen bestaan zal ook nog wel even duren want Erica en haar
vriend Steven hebben nog geen woning in de nieuwe gemeente op het oog. Dat betekent door de week in het vakantiehuisje van Bob & Connie en in de regel op vrijdag
weer naar huis. Met soms een verplichting in het weekend in Dalfsen.
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De eerste drie maanden zijn bijna achter de rug en er is nog geen sprake van rust. Op
zich wel in de functie: die is na bijna 2 jaar interim burgemeester in de gemeente Bedum wel vertrouwd. Dat scheelt natuurlijk. De hectiek zit ‘m nu in het leren kennen van
veel, heel veel mensen. Alles in de nieuwe gemeente is nieuw en dus moet er met
alles en iedereen kennis worden gemaakt.
Nou is dat iets dat Erica van nature geen enkel punt vindt: nieuwsgierig en open van
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aard, stapt ze graag op nieuwe situaties en mensen af.
De tijd vliegt voorbij. Ze bezocht woningcorporaties, zorginstanties, reed mee met de wijkagent en draaide een
dienstje met de buitendienst. Ook bezocht ze de rentmeester van Kasteel Regteren en een volleybalwedstrijd
tussen Flash Nieuwleusen en het Bedumse Dio. Ze is
oprecht geïnteresseerd in mensen en hun drijfveren en
altijd op zoek naar de verbinding. Dat kenmerkte haar in
Bedum en dat kenmerkt haar nu.

als een geheel. Verder grenst Overijssel aan vier provincies en alleen al in het gebied rond de hoofdstad Zwolle
is er sprake van 22 gemeentes die met elkaar samenwerken in wat de “Regio Zwolle” heet. Erica wil eigenlijk ook
veel van deze collega’s zo snel mogelijk leren kennen. Al
die kennismakingen zijn een investering in de toekomst,
een investering in een groot netwerk dat haar altijd weer
van pas kan komen in het belang van haar nieuwe gemeente.

Dalfsen is een gemeente ten oosten van de stad Zwolle
en is ongeveer 3x het formaat van de gemeente Bedum.
De gemeente bestaat uit vijf wat grotere kernen en daarnaast nog wat kleinere buurtschappen en een uitgestrekt
buitengebied. Bijzonder is dat de naam van Lente afkomstig is van de buurtschap Lenthe in de gemeente Dalfsen.
Voor Erica voelt de omgeving misschien nog niet bekend
maar haar geschiedenis ligt er wel. In Nieuwleusen kocht
haar oma haar kleding en er woont nog verre familie in de
gemeente zoals achterneven en nichten…

Een groot verschil met haar werkzaamheden in de gemeente Bedum is het feit dat hier geen sprake is van de
alles overheersende problematiek van de gaswinning. In
Dalfsen is daardoor de ruimte om direct werk te maken
van de energietransitie.
De aardbevingsproblematiek die in de gemeente Bedum
speelt heeft Erica als het meest heftig ervaren. De zeer
persoonlijke verhalen van haar burgers, vol verdriet, onmacht en frustratie hebben haar zeer geraakt. De onmacht gold ook voor haar zelf, ‘ik heb weinig meer kunnen doen dan het bieden van een luisterend oor… en ik
ging weg zonder dat die mensen geholpen zijn. Dat ervaar ik als zeer frustrerend.’

Zoals voorheen ook B&W van Bedum deed, bezoekt het
College van Dalfsen een keer per jaar de dorpen om het
oor te luisteren te leggen. Dé formele gelegenheid voor
Erica om de avond te openen en zichzelf én haar portefeuille voor te stellen. In haar portefeuille de, zoals ze zelf
zegt, traditionele taken van een Burgemeester, bijvoorbeeld algemene bestuurlijke aangelegenheden, openbare
orde en veiligheid, burgerzaken en intergemeentelijke
samenwerking. Maar ook met ontwikkelingen in het centrum van Dalfsen (in samenwerking met een wethouder)
houdt ze zich bezig. Voor Erica is daarnaast het werken
aan de missie en de visie van de gemeente een belangrijk onderwerp, de burgers moeten vertrouwen hebben en
houden in hun bestuurders.

Ik weet niet hoe het de inwoners van Dalfsen zal vergaan
maar ik zie een warme, enthousiaste en zeer betrokken
burgermoeder die, tot haar grote verrassing, bij de Nijjoarsveziede in Onderdendam in januari 2018, zeer terecht is toegezongen: ‘Lente, Lente, we houden veel van
jou, jij bent onze eerste burgervrouw… wat de gemeente
was verloren, geeft zij een warm en nieuw gezicht…’ met
dank aan Jan Dijkema en Pieter Kuik!
Erica, het ga je goed!
Interview:
Foto:

Net als voor Bedum is ze ook voor Dalfsen de eerste
vrouwelijke burgemeester en ook hier bestaat het College
verder uit mannen, Gemeentebelangen en het CDA hebben de wethouders geleverd. De Raad bestaat uit 21 leden met vertegenwoordigers van Gemeentebelangen
Dalfsen (9 zetels), CDA (5), de Christen Unie (3), de
PvdA (2), de VVD (1) en D’66 (1). Er zijn verschillen maar
ook overeenkomsten met Bedum, van oudsher was er
een fietsenfabriek: in Dalfsen UNION en in Bedum VEENO en verder de ligging van de gemeente grenzend aan
een grote stad. De problematiek daarin is vergelijkbaar,
uitbreidingsplannen van de stad op het gebied van wonen, werken en natuurlijk de daarmee samenhangende
problematiek van de verkeersstromen en infrastructuur.

Annemieke C.W. Neuteboom
Esther Hardon

Kikkerpoel in het bos
Een paar weken geleden
is er een kikkerpoel gegraven in het Onderdendamster bos, in het aangrenzende deel van het
bos kan gespeeld worden. Petra Ros nam het
initiatief om afgelopen
donderdag 25 april de kinderen kennis te laten maken
met deze leuke speelplek. Daar werd flink
gebruik van gemaakt,
de locatie is goedgekeurd en een hoop kinderen kwamen met lekkerevieze voeten weer
thuis.

Wat de intergemeentelijke samenwerking bijzonder maakt
is het feit dat de provincie Overijssel bestaat uit een aantal regio’s waarvan Salland, de Kop van Overijssel en
Twente de meest belangrijke zijn. De streken onderscheiden zich echt van elkaar en dat vraagt om een andere
aanpak. De provincie Groningen kent die verschillen in
veel mindere mate, functioneert in bestuurlijke zin meer

Foto’s: Martijn Heemstra
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Singer-songwriters-avond 12 april

Biljarttoernooi dezelfde winnaar als in 2018

Opnieuw een uiterst genoeglijke avond beleefd in het
dorpshuis op vrijdagavond 12 april. Met mij luisterden zo'n
35 bezoekers die avond naar Martijn v.d. Zande (gitaar) en
Marko Poucki (piano).

Opnieuw wist Tonnie Füncke beslag te leggen op de Annie Huizinghbokaal 2019. En opnieuw moest hij het in de
finale opnemen tegen Marcel Wijkstra. We kunnen Tonnie zo langzamerhand zijn Angstgegner noemen. Fantastisch voor Tonnie, maar ook voor de nestor van het biljarten, Dirk Mellema, die op de derde plaats beslag legde.

Om en om speelden ze telkens 5 nummers, zodat ze beide
uiteindelijk 10 nummers ten gehore brachten. En zoals in
de aankondiging al beschreven, waren de songteksten
mooi, Nederlands, poëtisch. Natuurlijk moet deze vrij rustige muziek een beetje je smaak zijn om
er de hele avond
naar te luisteren,
maar gezien de reacties van het publiek,
mogen ze zeker terugkomen. Met dank
aan de zangers en
onze eigen Wim
Joosten, die het geluid weer volledig in
de hand had.

Zo zie je maar, biljarten is absoluut niet leeftijdsgebonden. Dirk zal het ondergetekende niet in dank afnemen
om hier zijn leeftijd te noemen, maar de 8 kruisjes is hij al
mooi gepasseerd. Naarmate Dirk ouder wordt, lijkt hij de
ballen steeds rustiger te raken, want de keren, dat een
bal het net niet haalt zijn bij Dirk niet te tellen. Daar heeft
Tonnie met zijn stijl wat minder last van. Die wil nog wel
eens een punt maken, waar niemand meer op rekent,
vanwege de snelheid.

Eddy Buisman

Desalniettemin is het een mooie prestatie om twee keer
achtereen de het kampioenschap op je naam te zetten. Is
Tonnie daarmee de beste biljarter van Onderdendam? Ja
en nee. Marcel Wijkstra bijvoorbeeld moest in de finale
duidelijk meer punten halen dan Tonnie. En ja, wie boven
zichzelf uitstijgt, dus goed zijn gemiddelde weet te spelen
of meer, die wint.
Vader en organisator Jack Wijkstra werd tenslotte vierde,
door in de troostfinale te verliezen van Dirk Mellema. Op
de bovenste foto’s de drie winnaars. Foto’s gemaakt door
Johannes van der Helm.
Eddy Buisman
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stammen worden ijzeren ringen aangebracht die de
boom bij de groei steeds meer gaan hinderen. Op de
plaatsen van de ringen, die op een gegeven moment
losspringen, ontstaan wonden waarbij het hout een bijzondere tekening, een structuur van vlammen krijgt. Het
is aan de houtvester en na hem de meubelmaker om
iets met deze vlamstructuur te doen. Een van de grootvaders van de hoofdpersoon in de roman is een meester in het verwerken van de vlamberk in meubels. Maar
het echte hoofdthema van de roman is wat het verzwijgen van de waarheid van een dramatische gebeurtenis
in een familie doet. En dan in het bijzonder wat het doet
met de hoofdpersoon Edvard, een jonge Noorse boer.
Als Edvard drie jaar is komen zijn ouders om in een bos
in Frankrijk. Edvard wordt op een boerderij in Noorwegen opgevoed door zijn grootouders.

Leeskring: Lofzang op het ambacht
In de Leeskring lazen wij de roman De Vlamberken geschreven door de Noorse schrijver Lars Mytting. Lars
Mytting is in Noorwegen een populaire schrijver. Zijn boeken worden veel gelezen door mannen die nooit of weinig
een boek in handen nemen. Dat komt omdat Mytting met
hartstocht schrijft over ambachtelijk werk en ambachtelijke
kennis. Hij deed dat met name in het non-fictieboek De man
en het hout en in de roman Paardenkracht. Het boek De
man en het hout zou je een bijbel over hout kunnen noemen. Alles wat je maar over het omgaan met hout wilt weten, wordt behandeld. Hoe een boom
om te zagen en te
verzagen, hoe hout
op te slaan en te
drogen? Hoe brand
je hout in houtkachels? Welk gereedschap heb je nodig,
hoe gebruik je het,
enzovoorts.

Als hij jong volwassen is, wil Edvard vanzelfsprekend
weten wie zijn ouders waren als mensen, als ouders.
En wat er is gebeurd. De grootouders geven nauwelijks
antwoord op zijn vragen, er is een groot zwijgen over
alles. Maar Edvard begint toch aan een zoektocht. De
schrijver neemt ons als lezers mee op die zoektocht. Hij
brengt ons samen met Edvard op de Shetlandeilanden
en in Noord-Frankrijk. Hij laat ons weer terugblikken op
het gruwelijke oorlogsgeweld in de Eerste Wereldoorlog
in Noord-Frankrijk, want in een bos in dat gebied ligt de
belangrijkste bron van de tragedie. Het boek wordt
gaandeweg steeds meer een literaire thriller en de
schrijver is er goed in om hoofdstukken met een cliffhanger af te sluiten. Je ‘moet’ dan wel door als lezer.
Goed geschreven, knap van compositie.

In de roman Paardenkracht is de centrale figuur een
pompstation- en garagehouder. Zijn garage staat vol met
auto-onderdelen,
motorblokken waaraan gesleuteld wordt, een wand vol met
allerlei gereedschap. De man is bijna een beeldhouwer als
hij tijdens een reparatie allerlei onderdelen samenvoegt,
aan elkaar last of monteert. Elk probleem of mankement
lost hij op.

Van Noorwegen stappen we als Leeskring over naar
Indonesië. We lezen Schoonheid is een vloek van de
Indonesische schrijver Eka Kurniawan. De roman is in
2002 uitgegeven. De volgende Leeskring is maandagavond 3 juni in het Dorpshuis.

Nou houthakken en aan auto’s sleutelen, dat moet veel
mannen in ons dorp toch aanspreken en naar de bibliotheek
in Bedum doen snellen! En wie weet ook een aantal vrouwen! De lofzang op en aandacht voor het ambacht schrijft
Lars Mytting ook omdat hij zich grote zorgen maakt over het
verdrijven van het ambacht door de moderne productietechnieken en digitale technologie en de economie van schaalvergroting. Onderdelen van auto’s worden steeds minder
gerepareerd, maar vervangen. De schrijver is zeer kritisch
over het gemak van het wegwerpen van nog her te gebruiken materialen. Voor Mytting is het uitoefenen van een ambacht een plezier gevende, zinvolle en ook duurzame vorm
van arbeid.

Jan ’t Mannetje

Krantenbezorger gezocht
Wij zijn op zoek naar iemand die 6 weken lang
in de zomervakantie van 13 juli t/m 23 augustus
de folders en krantjes wil lopen op maandagmiddag of dinsdag.
Belangstelling?

Ook in de roman VLAMBERKEN zijn ambacht en hout belangrijke thema’s. Een vlamberk is een berk die bewust gehinderd wordt in zijn natuurlijke groei. Om jonge berken-

Bel met: Etty Riemersma
06-34439374
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meente Bedum beschrijft is de gemeente Bedum op 17

Oorlog en bevrijding

april bevrijd. Het staat als volgt omschreven:

Op 4 mei herdenken we ieder jaar de slachtoffers van de
tweede wereldoorlog en op 5 mei de bevrijding. Ook in Onderdendam heeft men geleden tijdens deze donkere jaren
en was de vreugde groot toen de bezetter het land eindelijk
verliet. Jantje Bulthuis dichtte erover. In 1942 schrijft ze het
volgende:

‘Op de ochtend van 13 april verzamelde de leiding van de
Duitse troepen die de stad (Groningen) verdedigden zich
in het gemeentehuis van Bedum waar plannen werden
gemaakt voor een tegenaanval op de geallieerden. Daartoe werden op 15 april de Duitse troepen in Bedum ge-

……………………………………………………………...

hergroepeerd en vanuit de Schoolstraat opnieuw richting
Groningen gestuurd. De aanval bleek vruchteloos en in

Oorlogsleed

de nacht van 16 op 17 april blies de Duitse hoofdmacht
Heel den nacht de vliegmachines

via Ellerhuizen de aftocht richting Delfzijl.’

Toerloos door maar in de lucht.

Op 17 april trokken om 8.00 uur ‘s ochtends de eerste

‘t Menschdom is in groote spanning

Canadezen Zuidwolde binnen en 17 april is de officiële

Slaakt van wee en angst een zucht.

datum voor de bevrijding van gemeente Bedum. Toch
heeft ’onze’ Jantje 16 april onder haar gedicht gezet. Zijn

Ginder zie je lichte ballen

er inwoners die weten hoe het werkelijk zit? We horen het

Zweven in de zomernacht,

graag.

En men weet niet wat zal komen
De exacte datum doet natuurlijk niets af aan de kracht

Wat ons op ‘t moment nog wacht.

van de blijdschap die het gedicht uitstraalt:
Verder gaan de vliegmachines

………………………………………………………………..

verder over huis en tuin,
Hulde!

oorlogsleed, oorlogsellende
Alles wordt weer stof en puin.

Hulde aan de Canadezen
Door hen zijn wij thans bevrijd
Door hen gaat ons land herrijzen,
Door hun offers door hun strijd.

………………………………………………………………….
Op 16 april 1945 dicht Jantje over haar vreugde na de bevrijding. De datum is interessant. Uw eindredacteur pro-

Vijf jaar onder druk der Duitschers
Alles namen ze ons af,
En van menig Nederlander
Vonden we een massagraf.

beerde via diverse bronnen (internet en aantal naslagwerken) de werkelijke Bevrijdingsdag van Onderdendam te
achterhalen maar dat is niet helemaal gelukt. Volgens het
boek ‘Onder vele torens’ dat de geschiedenis van de ge-

‘t Waren dagen van ellende
Ook van angst en bange druk
Maar wij gingen moedig verder,
Onder dwang van ‘t Duitsche juk.
Eind’lijk kwamen Canadezen
En zij hebben ons bevrijd.
Holland mocht door hen herrijzen
‘t Was een felle zware strijd.
Hulde aan de Canadezen
door hen zijn wij weer bevrijd
Holland zal dit nooit vergeten
In geen eeuwigheid en tijd.
Jantje 16 april 1945
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Nijsjoagertje zoekt redactielid

Tweede Pinksterdag maandag 10 juni
Dorpshuisbrunch!

Helaas heeft Dethmer Jonkhoff deze maand afscheid genomen als redactielid van ’t Nijsjoagertje. Hij blijft gelukkig
wel actief als penningmeester maar wij zijn nu op zoek
naar een nieuwe schrijver.

Vorig jaar hadden we op tweede Pinksterdag een
brunch in het Dorpshuis, een afscheidscadeau van de
Gemeente Bedum in het kader van de samenvoeging
tot gemeente Het Hogeland.

Wie heeft er zin om één keer per maand een uurtje te
vergaderen over de inhoud van het krantje en daarnaast in
die maand één of twee stukjes te schrijven voor ons dorpskrantje?

Vanwege de grote opkomst en enthousiaste reacties
organiseert het Dorpshuis dit jaar weer een brunch, op
tweede Pinksterdag, maandag 10 juni van 11:00 tot
13:00 uur.

Je hoeft geen afgestudeerd Neerlandicus te zijn om dit te
doen, plezier in het schrijven en enig taalgevoel is voldoende. De eindredacteur kijkt alles nog na dus ook als je niet
zo sterk bent met de d’s en de t’s is dit geen probleem.
Ben je hier wél goed in, en vind je het ook leuk om ook bij
toerbeurt de eindredactie te doen, dan ben je ook van harte
welkom.
Meer informatie of aanmeldingen bij:
nijsjoagertje@outlook.com. Liever even bellen?
Neem contact op met Annemiek Wassenaar: 06-33053006

We hopen op mooi weer en anders organiseren we het
binnen, in het Dorpshuis.
Wel vragen we voor de brunch een kleine bijdrage van
€ 2,50 per persoon. Graag opgave via een e-mail aan
Conny Rietema: connyrietema@gmail.com

Atelierroute Hoge Noorden 5 mei
De nieuwe Atelierroute Hoge Noorden begint zo langzamerhand een begrip te worden in onze regio. Steeds
meer mensen weten de weg naar de kunstenaars te vinden.
Elke eerste zondag van de maand openen de kunstenaars van deze atelierroute hun deuren.
Op zondag 5 mei hebben weer 6 kunstenaars open huis waaronder kunstschilder
Edwin Grissen van de
Achterweg 2 in Onderdendam
Iedereen is welkom van 12.00 tot 17.00
uur, de toegang is gratis.
Alle deelnemers op rij:
Jos Mulders Hoofdstraat 4 't Zandt
Marilyn Josiena Hoofdsraat 4 't Zandt
Nanny ter Wiel Molenweg 47 Loppersum
Gerda Onnes Langestraat 5 Kantens
Liesbeth Bunnik Akkemaweg 7
Stitswerd
Edwin Grissen Achterweg 2
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Nauwelijks draagvlak voor bouw appartementen achter DE KERK

het feit dat de Stichting de appartementen ook nadrukkelijk ziet als mogelijke verblijfplaats voor mensen, die tijdelijk woonruimte zoeken, nogal een punt. Hier gaat de privacy wel erg een rol spelen. Het is nu een kwestie van
afwachten en wellicht opdraven om de zienswijze bij de
gemeente Hogeland nader toe te lichten. Wordt vervolgd.

Volgens de gezamenlijke omwonenden van de Beckeringhstraat bestaat er in het dorp nauwelijks draagvlak
voor het bouwen van de 3 (of toch 4 ?) appartementen
achter De Kerk. De groep heeft niet alleen een zeer stevige zienswijze ingeleverd bij de gemeente het Hogeland,
maar weet zich ook ondersteund door het dorp, nadat
men via een handtekeningactie tegen deze bouw, ontdekte, dat van de volwassenen, die men thuis aantrof liefst
90 % zijn/haar handtekening zette.

Namens omwonendengroep Beckeringhstraat
Wim Venhuizen

Wadwicht dicht
Een gedicht van Inge Zwerver

Omdat het statistisch en ook feitelijk nogal onjuist zou zijn
om 90 % van alle dorpsbewoners als verklaard tegenstander van de bouw te noemen, gaat men in de zienswijze er van uit, dat er sprake is van zo'n 65% van de bevolking. Dat blijft overigens een slag in de lucht, want, indien
je bij alle volwassenen, die je aantreft en de vraag kunt
stellen, bijna 90 % zijn/haar handtekening zet, je zou mogen aannemen, dat bij de niet thuis aangetroffenen, dat
percentage zeker niet veel zou afwijken. In die zin kan de
omwonendengroep rustig spreken over de afwezigheid
van voldoende draagvlak voor de bouw van deze appartementen. Overigens brengt de groep in haar zienswijze
tegen het ontwerpbesluit van de gemeente dit argument
als slechts één van een reeks bezwaren.

Schreeuw
Ik schreeuw
de wolken
wat ik wil

Naast het ontbreken van draagvlak in het dorp, moeten in
een goede ruimtelijke onderbouwing onder andere onderwerpen als de uitkomsten van inspraak met burgers en
maatschappelijke organisaties, de financiële haalbaarheid
en de gevolgen voor flora en fauna terugkomen. En daarover heeft de groep een duidelijke mening. In de enige
aanvraaggegevens bij de gemeente het Hogeland staat
nog altijd expliciet de geplande loopbrug vermeld, alsmede de bed & breakfast kamer op de 1e verdieping van de
kerk. Ook op de website van de Stichting Oude Groninger
Kerken (www.dekerkonderdendam.nl, onder “De Kerk”)
staat nog altijd vermeld dat men voornemens is om 4
“B&B’s” te creëren.

meeuwen
krijsen terug
verder blijft 't stil
Toch
verdwijnt er iets
in het wijdse van de lucht
ben ik
opgelucht

Dat de essentakziekte wel erg gemakkelijk wordt gebruikt
om alle bomen aan de slootkant maar te kunnen snoeien,
lijkt een argument, dat in ieder geval niet is gebaseerd op
de theorie, dat de bomen toch dood zouden gaan. Daar
zijn de deskundigen het zeker niet over eens. Daarnaast
is al helemaal niet meegenomen, dat er nogal wat soorten vleermuizen daar rondvliegen, die zonder de bestaande groenstrook ernstig in de problemen zouden kunnen
komen. Ook het financiële verhaal kent een pikant kantje,
want de gemeente heeft bij het tekenen van een planschadeovereenkomst nauwelijks een financiële risicoanalyse gemaakt, zodat bij grote negatieve financiële gevolgen de gemeente mag betalen c.q. de burger dus.
Voor de bewonersgroep van de Beckeringhstraat is ook
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Derde bijeenkomst verenigingen van Onderdendam (29 maart)

kunnen laten zien wie ze zijn en wat ze doen. Hierover
is afgesproken om in het najaar een verenigingeninformatie-markt te organiseren (Anka, Afiena en
Conny).

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.

Daarnaast heeft spreker Anton Bardie een aantal verschillende voorbeelden gegeven van samenwerkingsvormen in vergelijkbare dorpen zoals Spijk, Den Horn,
Schoonloo en Den Andel. Vervolgens is hierover doorgepraat hoe we dit kunnen vertalen naar Onderdendam.
Daarbij zijn een aantal uitgangspunten benoemd:

iedereen werkt vanuit eigen kunnen, ten dienste
van het dorp. Dit is een mindset!

onderling moet er veel vertrouwen zijn;

uitdragen van: zo willen we met elkaar werken en
zo organiseren we ons;

goed nadenken over doelstellingen;

belangen delen;

spelregels maken: hoe neem je besluiten;

wat zijn dorpse belangen, waar mag verschil zitten in meningen en is niet een algemeen dorpsbelang;

communiceer over het proces;

hoe zorg je dat er continuïteit blijft in organisatievorm.

Op de eerste bijeenkomst van 1 februari is de verkenning
geweest naar wat we als verenigingen in Onderdendam
voor elkaar kunnen betekenen. Op de tweede bijeenkomst
van 22 februari is er door middel van ’speed daten’ informatie uitgewisseld en opgehaald tussen verenigingen. Het
verslag van deze bijeenkomsten stond in het Nijsjoagertje
van maart.

Afgesproken is om dit in een werkgroep (Anka, Bob en
Dethmer) uit te werken door meer informatie op te halen
van voorbeeld dorpen en dit uit te werken / voor te bereiden voor een nog te plannen volgende bijeenkomst
later dit jaar.

Op de derde bijeenkomst van 29 maart zijn een aantal punten, verkregen uit de rode draad van de vorige bijeenkomst, praktisch uitgewerkt naar wie gaat wat doen:
1. Komen tot een jaarkalender voor het dorp. Doel: overzicht en spreiding data. Update 2x per jaar (in juni voor periode september tot en met maart en in december voor de
periode april tot en met augustus). Zowel digitaal voor op
de website als inlegvel bij het Nijsjoagertje.
Daarnaast kan deze input gebruikt worden voor een informatieboekje (a la gemeentegids), voor (nieuwe) bewoners.
Bijvoorbeeld éénmalig verstrekken aan iedere bewoner en
daarna digitaal bijhouden.

Marian en Conny hebben het proces van deze avond
weer begeleid.

Inmiddels is er al een oproep gedaan aan alle verenigingen
om informatie aan te leveren voor de eerste weergave van
de jaarkalender. Heeft uw vereniging/initiatief etc. geen
mail ontvangen? Meld dit dan even, dan sturen we het formulier alsnog toe.

Mocht je meer willen weten, heb je vragen neem dan
contact op met een van ons.
Marian, Bert, Dethmer en Conny

2. Zichtbaarheid / bekendheid van verenigingen vergroten.
Het ’speeddaten’ tussen verenigingen is als erg positief
ervaren. De wens is om dit niet alleen met verenigingen te
doen maar ook voor alle dorpsgenoten, zodat verenigingen
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grotere schaal idem dito. Eergisteren zag ik nog hoe links
van het wandelpad naar landgoed Oude Bosch er maïs
gezaaid was bij Willem Wijlhuizen. Je kunt er vergif op
innemen dat er heel snel daar weer gesproeid moet gaan
worden omdat het nauwelijks regent. Droogte is ook
doodsoorzaak no.1 voor kievitkuikens [Vanellus vanellus
L]. Wanneer het op de landerijen waar kieviten op een
kleirandje hun nestje maken, het zeer droog is zoals nu,
zijn er geen insecten te vinden voor de kuikens want insecten komen op nattigheid, kleine plasjes op het land af.

Vrouge vogels ien Onderndaam (155)
Tekst: Kees Willemen
Foto’s: Hanneke Biermasz; Sieb-Klaas Iwema; Kees
Willemen
Koud en vooral erg droog . Zo kan het best de periode tussen 25 maart en 23 april worden gekarakteriseerd. ‘ Wat
schrijf je daar nou, Willemen, ‘zullen jullie waarschijnlijk
zeggen. ‘We hadden toch hoogzomer rond de Pasen? Zelf
liep je nota bene Zaterdag 20 April in je korte broek te
wandelen met je hond… ‘. Tja, zo sterk kan het weer ons
herinneringsvermogen op het verkeerde been zetten. Dat
we vergeten door vier zeer zonnige en warme dagen met
temperaturen ver boven de twintig graden, hoe anders de
dagen daarvoor waren. Droog en schraal weer was het.
Maar op acht dagen viel er een regenbuitje, met maar een
kleine uitschieter, donderdag 4 april dat ik 10 strepen in
mijn regenmeter aftikte. Daar tegenover stonden drie en
twintig droge dagen. Dat was ook te merken aan de wind.
Die blijft maar in het oosten zitten, zeventien dagen lang
van zaterdag 5 april tot het moment dat ik dit schrijf, dinsdag 23 april.

Boerenzwaluwen vroeg?
Twee kievitparen zitten er minstens op dat a.s. maïsland
van Willem Wijlhuizen. Op dinsdag 26 maart zag ik hoe
eendrachtig drie kieviten de lucht inschoten om een jonge
kraai daar te verjagen. En op Zondag 31 Maart zag SiebKlaas Iwema voor het eerst drie paar scholeksters
[Haematopus ostralegus L. ] en een grutto [Limosa limosa L.] op zijn land aan de overkant van de Kardingemaar .
Die scholeksters , dat is prachtig natuurlijk maar beter is
dat daar ook een grutto wenst te nestelen. Want die zijn
in aantal aan de oostkant al jaren behoorlijk achter uit aan
het gaan. En Maandag 1 April melden zich de eerste
twee boerenzwaluwen op het erf van Sieb-Klaas Iwema
aan het Jaagpad richting Fraamklap. Was dit nu vroeg?
Maar even de statistiek geraadpleegd, dan kunnen jullie
zelf oordelen. Vorig jaar kwam die melding voor het eerst

Koud was het
ook. Een week
lang, zelfs nachtvorst (10-17
april), hagel en
sneeuw op zaterdag 13 april. Een
gemiddelde ochtendtemperatuur
van 4, 9 graden.
Dat is toch laag
voor de maand
april. Bijna gelijk
als de 4,8 van
maart. Dat schiet
niet op. Maar het
ergste is veel te
weinig neerslag.
Alle planten
Akelei groeit centimeters per
schieten, zeker
dag
door het warme
weer van de laatste dagen als raketten de grond uit. In onze eigen tuin zie
je de akeleien [Aquilegia vulgaris L. ]letterlijk centimeters
per dag groeien, maar nu de moestuin ingezaaid wordt,
betekent dat weer voortdurend met water sproeien. Op een

Grauwe kiekendief

op 3 april . En in 2017: 4 april; 2016: 28 maart; 2015: 6
april; 2014: 10 april; 2013: 12 april; 2012: 10 april; 2011: 2
april; 2010: 2009 :geen melding; 2008: 7 april; 2007: 6
april.
Wondertje
Rond diezelfde datum zag Sieb-Klaas Iwema, de vaste
fotograaf van deze rubriek iets buitengemeen bijzonders
wat je hier niet, maar in Oost Groningen misschien eerder
zou verwachten. Hij kreeg, een klein wondertje, een
grauwe kiekendief [Circus pygargus L.] voor de lens. Die
majestueuze grijs- grauwe roofvogel met zijn zwarte vleugeltippen zweefde heel relaxt over zijn land aan het Jaag9

pad. Ik had het over Oost Groningen omdat er daar sinds
1993 een grauwe kiekendieven-project bestaat waarbij er
speciale akkerranden worden ingericht zodat daar prooidieren voor deze vogels zich kunnen ontwikkelen. Maar
hier is dat helemaal niet het geval. En zie later we zullen
die kiekendieven nog verderop deze aflevering tegenkomen. Aan roofvogels hier is overigens geen gebrek. Zaterdag 6 April zag ik op het ‘kleipad’, zo noem ik nog steeds,
het wandelpad naar Oude Bosch, twee verliefde buizerds
[Buteo buteo L.] die kringetjes rond elkaar draaiden op de
opstijgende warme lucht. En een kwartier eerder ook daar
een overkomende grutto. Zondag 7 April verwelkomden
zowel mijn buurman Jacob Sturing als ik zelf boven onze
tuinen de eerste boerenzwaluwen. Die nestelen op een
drietal plaatsen meestal: bij onze buren Verbree in de
schuur, bij Brenda en Geerlof Stavast op Bedumerweg
no.44 en ook bij Marijn en Jacob, onze directe buren.

‘reuzenvis ‘naar binnen propt.
Eerste snee
Er is dus heel veel aan de hand nu het lente is geworden
en ik gisteren zelf zag dat melkveehouders aan de Winsumer-kant van ons dorp al hun gras hadden gemaaid. ‘
De eerste snee’ wordt dat genoemd. De verhalen over
natuur en buitenleven komen nu los. En ik hoop ook jullie
verhalen. En uiteraard zijn die iedere maand weer welkom in mijn brievenbus en mailbox:
Kees Willemen Bedumerweg 48 9959PH Onderdendam Tel.050-3049464 Mobiel: 06-18849215 E-mail:
c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl En wat ik zo al meemaak
buiten valt ook te lezen op: www.facebook.com/
kees.willemen92 in mijn dagelijkse blog over natuur
en buitenleven aan de oostkant van ons dorp, ‘De
winkelhaak’. Nu al de vierde jaargang.

Naar binnen proppen
De graspiepers [Anthus pratensis L.] , kleine vogeltjes die
je hier meestal in en rond weilanden en akkers aantreft,
kwamen op 19 April ook weer terug van hun trek naar het
zuiden. Groep van bijna twintig stuks zag ik op die datum ‘s
middags overkomen terwijl ik aan het wandelen was op het
Betonpad in de buurt van boerderij de Haver.

Jaarvergadering Dorpshuis dinsdag 28 mei
Net als alle andere jaren heeft het bestuur Dorpshuis
weer haar jaarvergadering. Een ieder is daar welkom.
De agenda bestaat uit de vaste onderdelen: mededelingen, notulen jaarvergadering 2018, jaarverslag en jaarrekening 2018 en begroting 2019.
Daarnaast wordt stil gestaan bij eventuele nieuwe ontwikkelingen, stand van zaken bestuur en vrijwilligers.
Mocht je (vooraf) vragen hebben over deze jaarvergadering dan kun je terecht bij Conny Rietema (secretaris
Bestuur Dorpshuis),connyrietema@gmail.com.

Vis naar binnen proppen

Maar die ochtend zag ik zelf nu twee kiekendieven op een
hoogte van dertig meter boven de akker met wintertarwe
planeren. Zwart silhouetten die scherp afstaken tegen het
rood van het ochtendgloren. Een dag, later 20 april, ook
weer ’s middags op het kleipad meldde zich in de sloot met
nog een aarzelend kwaken mijn eerste groene kikker
[Pelophylax ridibundus L.]. En op die dag trok ik ook voor
het eerst de korte broek aan. Diezelfde dag zag Hanneke
Biermasz dat de fuut [Podiceps crisatus L.] die nestelt in
het begin van het Boterdiep richting Fraamklap ergens bij
het erf van Jan Dijkema, rondzwom met drie jongen op de
rug. En heel toevallig had Sieb-Klaas Iwema ze ook gezien.
Maar vooral hoe de ouder een toch stevig visje voor zijn
jongen presenteert en het piepkleine kuiken deze
10

Juni 2019
30 mei Hemelvaartsdag
Geen Verzoamelstee

06 juni Bezoek aan Marieke Poel (Fotografie)
Ja, het is waar… Deze ochtend hebben we de laatste Verzoamelstee van dit seizoen. Deze ochtend
worden wij om 10:00 uur verwacht aan de Stadsweg
13. Daar woont Marieke Poel met haar gezin. Ze ontvangt ons voor een high-tea, in een feestelijke, vrolijke en nostalgische omgeving.

Mei 2019
02 mei Meivakantie
Geen Verzoamelstee

09 mei De heer Feddrik van Dellen vertelt over
rattenvangsten
Onlangs hebben we allen kunnen stemmen voor de
Waterschappen. Wat
doet het Waterschap
zoal? Vandaag komt
de heer Feddrik van
Dellen, medewerker
van het team MURA
van het Waterschap Noorderzijlvest vertellen over
het hoe en wat van rattenvangsten.

Vervolgens amuseren we ons met diverse nostalgische spelletjes en maakt Marieke foto’s van de activiteiten.
Rond 11:30 uur sluiten we af en zal Marieke van iedereen een foto maken bij zijn of haar eigen woning,
zoals dit vroeger ook gebeurde. Een kleurenfoto en
zwart/wit foto wordt jullie aangeboden door de Verzoamelstee.

16 mei Bezoek van Harry’s Foodservice
Harry’s Foodservice is alweer jaren een begrip in
Onderdendam en omstreken. Vandaag komt Harry
vertellen. We gaan een tijdreis maken over eten
van 1938 tot 2019. De verschillen van vroeger tot
het moderne haute cuisine.

Wij vragen jullie iets lekkers mee te nemen voor de
High Tea en dit door te geven aan Corry Mulder. De
kosten voor deze ochtend zijn €7,50 per persoon.
Wij wensen iedereen een hele fijne en warme zomer toe en zien u graag terug in het nieuwe seizoen!
--Voor elke ochtend geldt: Zaal open om 09:30 uur en
aanvang 10:00 uur tenzij anders aangegeven.

23 mei Bezoek aan Voedselbank Winsum
Vandaag brengen we een bezoek aan de Voedselbank in Winsum. Om 10:00 uur worden wij verwelkomd met een kopje koffie en kunnen wij zien hoe
het allemaal te werk gaat. Graag opgeven tot uiterlijk maandag 20 mei bij Corry Mulder (i.v.m. doorgeven van aantal personen). Vertrek om 09:45 uur bij
het dorpshuis.
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DE KERK organiseert tentoonstelling:
Garages in het Interbellum

en de verkoop steeg naar recordomzet. Veel garagebedrijven groeiden uit hun schuurtjes en lieten grotere garages bouwen in de toen heersende architectuur: de Groninger Amsterdamse School, het baksteenexpressionisme.

Als rond 1910 het bezitten van een automobiel nog geen
algemeen goed is, starten Groninger ondernemers automobiel diensten op. Zij rijden van de standplaats naar
plaatsen in de omgeving en de stad Groningen. Ook de
omnibus (autobus) doet zijn intrede om meer passagiers
te kunnen vervoeren.

Dit zien we niet alleen in de Stad Groningen waar talloze
garage bedrijven werden gebouwd maar op in de ommelanden in de grotere dorpen en steden. Hoewel … Kantens, Spijk en Bierum waren toen kleine dorpjes maar wel
met onder architectuur gebouwde garages.

Garage Onderdendam

In 1912
werd te Onderdendam de “Eerste Groninger automobiel en
omnibusonderneming” opgericht. In het bestuur zaten J.
Vinhuizen (wethouder te Middelstum), H. Kooi (notaris te
Middelstum),
R.J. Vink
(voorzitter en
kwam uit Bedum), S. Gorter (uit Onderdendam) en
G. Dussel (uit
Usquert). Dit
Omnibus autodienst Usquert Groningen
was de eerste
busonderneming van Nederland met een vaste lijndienst. De onderneming starte op 22 juni 1912 en beschikte over 2 NAGautobussen die bij een fabriek in Duitsland waren besteld.
Men opende een lijndienst tussen Usquert en Groningen.
De bussen boden plaats aan 1 chauffeur, 1 conducteur, 8
eerste klas en 16 tweede klas passagiers. Dagelijks waren
er vijf ritten heen en weer naar Groningen.

In de 70’er jaren verdwenen veel garages uit het centrum
van de steden en dorpen naar de daarbuiten gelegen industriegebieden. De oude garages werden afgebroken,
de grond gesaneerd en daar werd nieuwbouw gepleegd.
Toch bleven een groot aantal gebouwen als garage bestaan of kregen een nieuwe bestemming.
De tentoonstelling zal een beeld geven van de ontwikkeling van de automobiel en de garages met de nadruk op
de architectuur met oude en nieuwe foto’s en ontwerptekeningen. Dit zowel in de stad Groningen als ook in de
provincie. Opening op 31 augustus. Zet het alvast in de
agenda!
Hans Stoelinga
(foto’s beeldbank Groningen, Jim Ernst)

Onderdendam werd niet de enige die hier brood in zag, het
voorbeeld werd op vele plaatsen gevolgd. Niet altijd met
veel succes. De overblijvers werden opgeslokt door de
latere GADO.
Na de WO I kwam de economie in Groningen weer op
gang. Industrialisatie, landbouwmechanisatie trok veel
plattelanders naar de dorpen die groeiden en de handel
daar floreerde. De graanrepubliek, de strokarton en de
aardappelindustrie zorgden voor verdere bloei van de Groninger economie.
In de 20 en 30er jaren steeg de vraag naar automobielen
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Koeiendans
Zaterdag 30 maart gingen in Onderwierum bij de familie
Horst de koeien de wei in.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
2019
Het Nut ondersteunt al vele jaren verschillende activiteiten in ons dorp. In 2018 waren dat onder andere de intocht van Sinterklaas, de Verzoamelstee, het cabaret
tijdens de Nijjoarsveziede en het Cultureel Podium Onderdendam.
Jaarlijks kijken we ook of we nieuwe initiatieven in Onderdendam kunnen ondersteunen.
Wilt u weten wat we afgelopen jaar hebben gedaan en
hoe we dat doen? U bent van harte uitgenodigd om onze
algemene ledenvergadering bij te wonen, ook als u geen
lid bent. Tijdens deze vergadering worden de jaarverslagen van het Nut, de Pieter Koops Stichting en de Stichting Onderdendam behandeld.

Er was flinke belangstelling ook uit ons dorp van kinderen
met ouders en grootouders. De familie Horst had voor een
gastvrij ontvangst gezorgd
met koffie, thee,
limonade en
koek.
Jan ‘t Mannetje

Weggeefmarkt weer een succes
Johannes van der Helm stuurt ons een paar vrolijke foto's
van de weggeefmarkt, zoals ieder jaar georganiseerd door
Marte Zwierstra. De markt kon weer rekenen op flink wat
belangstelling.

De koffie is gratis en we eindigen traditioneel met een
bitterbal en een drankje.

Theaterstuk De Poolse Bruid in De Haver

De algemene ledenvergadering wordt woensdag 15 mei
2019 om 20.00 in het dorpshuis gehouden.

Toneelgroep ECHO en het Noord Nederlands Toneel
presenteren in de zomer van 2019 de voorstelling De
Poolse Bruid .

Peter Knol

Een Poolse vrouw ontkomt op het Groningse platteland
aan haar Nederlandse pooiers. Gewond vlucht ze naar
de boerderij van een stugge boer. Hij draagt haar naar
binnen, geeft haar schone kleren en te eten. Tussen deze twee mensen, die elkaars taal niet spreken, ontstaat
in gebaar en gebroken Nederlands een voorzichtig gesprek. Terwijl hij zich zorgen maakt over de toekomst
van zijn boerenbedrijf, probeert zij zich een plek in zijn
huishouden te veroveren. Ze leren elkaar steeds beter
kennen, er ontstaat een band die langzaam intiemer
wordt. Maar de buitenwereld valt niet eeuwig op afstand
te houden en het gevaar kruipt langzaam dichterbij.
De voorstelling is 5 x per week te zien in rijksmonument
De Haver in Onderdendam. De eerste voorstelling vindt
plaats op woensdag 19 juni 20:30 uur de laatste op 14
juli.
Meer info en kaartjes:
https://www.nnt.nl/voorstelling/poolsebruid/
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21-06-2019 Midzomeravondwandeling rondom
Onderdendam

Onderdendamse kunstenaars exposeren in
Hornhuizen
Jan Mulder en Rieneke Gollnau uit Onderdendam exposeren hun werk (keramiek en schilderskunst) tot en met
26 mei in Galerie Gewaagd in Hornhuizen.

Op de langste dag, 21 juni organiseert het Cultureel Podium Onderdendam (CPO) een culturele midzomeravondwandeling rond het dorp.
Het CPO houdt zich al een paar jaar bezig met het organiseren van culturele evenementen in het dorp. Inmiddels
weten toneelverenigingen, singer-songwriters, schrijvers en
muzikanten het dorpshuis Zijlvesterhoek te vinden.
Als bestuur komen we maandelijks bij elkaar en brainstormen we over nieuwe ideeën. Zo is het idee ontstaan om
het eens groter aan te pakken en buiten de muren van het
dorpshuis te gaan. Uit de combinatie van cultuur, omgeving
en beleven is het idee ontstaan een wandelevenement te
organiseren rondom het dorp. Onderdendam heeft zoveel
meer te bieden, dat velen waarschijnlijk niet weten. Tijd om
daar dus verandering in te brengen!
In de voorbereidingsperiode van maanden zijn diverse partijen aangehaakt, waardoor het niet een doorsnee wandeltocht wordt maar één met extra aandacht voor de omgeving en de natuur. De wandeling is circa 8 kilometer lang
en gaat langs cultuurhistorische plekken, boerderijen, door
weilanden en over het water. (U moet dus wel enigszins
goed ter been zijn) Onderweg zal uitleg gegeven worden
over de omgeving, wordt eten en drinken aangeboden en
treden muzikanten op. We verwachten qua tijdsduur dat
deelnemers ongeveer 3 a 4 uur onderweg zullen zijn.
De wandeling start vanaf 17.30 met de eerste groep en de
laatste groep vertrekt om 19.00 uur vanuit het dorpshuis
waar de wandeling tevens ook eindigt.

Vrijdag t/m zondag van 11.00 - 17.00 uur of op afspraak.

Wilt u meedoen? Geef u dan vroegtijdig op want vol is vol!
Deelname kost 8 euro en dat is inclusief eten en drinken.
Deelname is op eigen risico en honden zijn (ook aangelijnd) NIET toegestaan.
De sluitingsdatum is 17 juni. Opgeven kan per e-mail cultuurinonderdendam@gmail.com
De wandeling gaat onder andere langs de boerderij van
Veenland. Ook voor mensen die niet deelnemen aan de
wandeling, maar wel iets van de sfeer willen proeven is de
boerderij vrij toegankelijk vanaf 18.00 uur.
Samen met Friesland-Campina en Agrarische
Natuurvereniging, Collectief Groningen West wordt er uitleg
gegeven over hoe hier duurzaam melk geproduceerd
wordt. Hoe er rekening gehouden wordt met dierwelzijn,
natuur, milieu en in het bijzonder welke maatregelen er
genomen worden voor het beschermen van weidevogels.
Belangstellenden zijn dus van harte welkom!
Adres: Rodewolt 9, Onderdendam
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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
28-04-19 19.00 uur
ds. H.J.C.C.J. Wilschut uit Smilde
05-05-19 19.00 uur Bevrijdingsdag
ds. G.W. van Wingerden uit Stedum
12-05-19 19.00 uur
ds. C. Hoek
19-05-19 19.00 uur
ds. F.J.K. van Santen uit Kampen
26-05-19 19.00 uur
ds. M. Krooneman uit Noordhorn
30-05-19 09.30 uur
ds. C. Hoek

Hemelvaartsdag

Kerkdiensten Protestantse Kerk Bedum
28-04-19 09.30 uur

H. Schuur Bedum

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

05-05-19 09.30 uur

H.S. Huizenga

12-05-19 09.30 uur

B.J. Diemer

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

19-05-19 09.30 uur

B.J. Diemer

26-05-19 09.30 uur

H.S. Huizenga

30-05-19 09.30 uur

B.J. Diemer
Hemelvaartsdag

Politie / Brandweer / Ambulance: Alarmnummer
dringende meldingen 0900-88 44

15

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
zichzelf of iemand anders voorstellen bent u ergens
voor of juist tegen, heeft u een historisch verhaal
over Onderdendam? Laat het ons weten!

Agenda:
5 mei Atelierroute Hoge Noorden
Edwin Grissen, Achterweg 2 in Onderdendam
12.00 tot 17.00 uur, de toegang is gratis.
Tot en met 26 mei Expositie Jan Mulder en
Rieneke Gollnau
Galerie Gewaagd Hornhuizen vrijdag t/m zondag
van 11.00 - 17.00 uur of op afspraak

Stuur uw kopij in word per e-mail, uiterlijk
woensdag zondag 26 mei 2019 naar de redactie
van het Nijsjoagertje:
nijsjoagertje@outlook.com

15 mei Algemene ledenvergadering NUT
Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis

Redactie: Eddy Buisman,
Annemiek Wassenaar en Annemieke Neuteboom

28 mei jaarvergadering Dorpshuis
Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis

Bijdragen van: Kees Willemen, Conny Rietema,
Jan ‘t Mannetje, Conny Rietema, Peter Knol, Hans
Stoelinga, Wim Venhuizen, Inge Zwerver, Jantje
Bulthuis, Hetty Slagter,

3 juni Leeskring
Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis.
10 juni (Pinkstermaandag) Brunch Dorpshuis
van 11:00 tot 13:00 uur, kosten € 2,50 per persoon
opgave via e-mail aan connyrietema@gmail.com

Foto’s: Sieb-Klaas Iwema, Johannes van der Helm,
Martijn Heemstra, Annemiek Wassenaar, Inge
Zwerver, Esther Hardon

Vanaf 14 juni theaterstuk De Poolse Bruid
in boerderij De Haver

Eindredactie en opmaak deze maand:
Annemiek Wassenaar
Bedumerweg 12 Onderdendam
nijsjoagertje@outlook.com

21 juni Midzomeravondwandeling rondom
Onderdendam
Prijs € 8,00 Opgave voor 17 juni via e-mail:
cultuurinonderdendam@gmail.com

Donaties:
Richtbedrag € 10,00 per jaar. Graag op rekening:
NL78INGB0009014281 t.n.v. ‘t Nijsjoagertje

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

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