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Anton Kamminga Lid in de Orde van Oranje Nassau 

In 1978, schrijver dezes woonde inmiddels 2 jaar in Onderdendam , stonden er 

drie cafépanden gelijktijdig te koop. Zowel het Regthuis, café Leeninga als café 

Dijk wachtten op een koper. Tot onze stomme verbazing werd de ruïne aan de 

Middelstumerweg 1 het eerst verkocht. Het gerucht ging al snel door het dorp, dat 

een kunstenaar uit Rottum en zijn vriendin, het pand hadden aangekocht met de 

bedoeling er een galerie in te vestigen. "Dij man mot wel golden haanden hebben 

of 'n haile bult geld". Geen van beide bleek waar. Een enorme focus, dat wel. 

 

Het pand kende nog een grote, wat lompe serre op de plek van de huidige voortuin, de 

omloop boven het water viel bijna van het huis af, er waren in de loop van de tijd een 

heleboel foute dingen met het pand gebeurd, maar Anton Kamminga, die het pand aan-

kocht, had slechts één voorwaarde gesteld: de serre moest er af. De toenmalige vrien-

din zag het al snel niet meer 

zitten, maar vanaf 1979 stort-

te Anton zich met zijn huidige 

vrouw Henriëtte op wat zij 

toen nog de verbouwing 

noemden.  

 

Het idee van de galerie werd 

door ontwikkelingen in de 

kunstwereld al snel verlaten 

en via uitgebreide studie van 

vroegere foto's en de ge-

schiedenis van het pand 

werd de verbouwing al na 

een jaar een enorme restau-

ratie, die vele, vele jaren zou duren. Over het pand is veel geschreven. Het pand is hon-

derden keren gefotografeerd. Het is de blikvanger van ons dorp, sterker het is één van 

de blikvangers van het Hogeland.   

 

Dit "levenswerk" was slechts één van de redenen, dat Anton, die momenteel met een 

zwakke gezondheid te maken heeft, op woensdag 15 mei door koning Willem Alexander 

werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De bijbehorende versierselen 

werden hem uitgereikt door de waarnemend burgemeester van onze gemeente, dhr. 

Rechts: het huis zoals het ooit was (Bron: Aart Brakema) 
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Henk Jan Bolding, die deze uitreiking inleidde met een bui-

tengewoon treffende toespraak. Het feit, dat zijn speech-

schrijver redelijk in de buurt van Anton woont, zal daar on-

getwijfeld mede debet aan zijn geweest. In aanwezigheid 

van vele vrienden, bekenden en familie, die samen waren 

gekomen in een ander levenswerk van Anton, namelijk de 

molen Hunsingo, bleek de uitreiking voor Anton een com-

plete verrassing. Door emoties overmand wist hij overigens 

voor de vuist weg duidelijk te maken dat al zijn verdiensten 

slechts tot stand waren gekomen door innige samenwer-

king met anderen, waarvan velen de bijeenkomst bijwoon-

den.  

 

Antons leven startte 65 jaren geleden in Warffum, waar 

vader boerenarbeider was, dan bij de ene, dan weer bij een 

andere boer. Zo verhuisde het gezin diverse malen via 't 

Oldörp (vlakbij Uithuizen), Usquerder polder, Uithuizermee-

den om tenslotte in Uithuizen te eindigen. Hij bleek leuk te 

kunnen tekenen en na de Mulo bleek uit een beroepstest, 

dat hij werk in de grafische sector of de verpleging moest 

gaan zoeken. Hoe graag hij ook door had geleerd, het ge-

zin kon wel wat kostgeld gebruiken en Anton ging aan het 

werk bij een drukkerij ien Stad, met één dag in de week 

een grafische studie (het zg leerlingstelsel) Het werk beviel 

hem zo vreselijk goed en hij bleek er ook zo goed in, dat 

collega's hem sterk aanraadden naar de Kunstacademie te 

gaan om daar een grafische studie te volgen. Dat zagen 

vader en moeder Kamminga beslist niet zitten. Het kost-

geld zou verdwijnen en dat kon de familie in die tijd best 

goed gebruiken. Anton zette uiteindelijk toch door en be-

slist niet in harmonie verliet hij de ouderlijke woning voor 

een huis in Anloo, waar hij een jaar gratis mocht wonen, 

verdiende wat centjes bij via uitzendbureaus en startte 

met de avondopleiding van  Minerva. 

 

Eenmaal uit Anloo kwam hij terecht op een woonboot in 

de woonschepenhaven van Groningen, deed daar zijn 

studie, werkte veel voor Galerie Soephuis in de binnen-

stad. Na het woonbootavontuur kocht Anton een klein 

pandje in Rottum, raakte bevriend met Johan Brakema, 

die ook in Rottum kwam te wonen en hem als grafisch 

ontwerper bij reclamebureau UNICOM deed terechtko-

men.  

 

Zijn rit van Rottum naar stad en terug deed hem dagelijks 

door Onderdendam komen. De eigen galerie, waarvoor 

het huis in Rottum toch echt te klein bleek, zat boven in 

zijn hoofd. De vele vierkante meters van het pand aan de 

Middelstumerweg lachten hem toe en het was vooral die 

reden, dat hij het pand in 1978 kocht.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van een verbouwing van het gebouw kwam door de 

komst van Henriëtte nauwelijks iets terecht. Met name 

Henriëtte wist Anton te overtuigen niet te verbouwen, 

maar het pand uiteindelijke in zijn meest oorspronkelijke 

staat te restaureren. Met ontzettend veel geduld, met een 

enorme focus, maar ook door innige samenwerking en 

medewerking van diverse instanties is dat uiteindelijk na 

vele jaren helemaal gelukt. Zelfs de toenmalige burge-

meester van Bedum dhr. Smallenbroek, moest op een 

gegeven moment toegeven, dat hij het niet goed had ge-

zien, toen hij opmerkte, dat Anton misschien wel een iets 

Het huis van Anton en Henriëtte in de huidige -
prachtige - staat.  
Bron: wikipedia user:hardscarf  
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Midzomeravondwandeling CPO 
 
Zoals bekend organiseert het CPO op vrijdag 21 juni de 

Culturele Midzomer Avond Wandeling. Hiervoor hebben 

zich inmiddels al meer dan 100 mensen voor opgegeven. 

Het zou verschrikkelijk jammer zijn dat we straks dorps-

bewoners moeten weigeren, omdat de wandeling vol.  

 

Geeft u zich a.u.b. nog zo snel mogelijk op, voor het te 

laat is!!! 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 cultuurinonderden-

dam@gmail.com 

 

De wandeling start vanaf 17.30 met de eerste groep en 

de laatste groep vertrekt om 19.00 uur vanuit het dorps-

huis waar de wandeling tevens ook eindigt. 

 

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 Natuurver-

eniging, Collectief Groningen West wordt er uitleg gege-

ven 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als er mensen in het dorp zijn, die niet willen lopen, maar 
wel willen helpen, dan zijn ze harte welkom. Hulp kunnen 
we gebruiken bij de eet- en drinkpunten, bij het in- en uit-
stappen bij de bootjes, bij het opbouwen en afbreken.  
 
Kortom geef u op! 

te grote broek had aangetrokken met dit pand.  

 

Het enorme huis kwam goed van pas toen Anton na jaren 

Unicom verliet en zijn eigen bedrijf aan huis startte. Vele 

jaren werkte hij als zelfstandig ArtDirector voor vele bedrij-

ven vanuit zijn eigen huis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat hij ons dorp heeft verrijkt met een prachtig pand is hel-

der. Naast dit monnikenwerk wist Anton zich echter ook in 

al die jaren in te zetten voor het dorp. Samen met maatje 

Aart Brakema, helaas veel te jong overleden,  richtte hij de 

VDO op in de absolute overtuiging, dat de overheid zich 

pas voor een dorp ging interesseren, indien het dorp met 

één mond sprak. En het was één mond in die tijd. De ver-

betenheid, waarmee Anton  beslist alle stromingen in het 

dorp binnen het bestuur wilde, wierp zijn vruchten af. De 

overheden gingen mee in hun plannen voor dorpsvernieu-

wing, beschermd dorpsgezicht, nieuwe kademuren enz, 

enz.  

 

Natuurlijk beschouwt hij alle veranderingen, vernieuwingen 

binnen het dorp niet als de verdienste van hem alleen. In 

zijn dankwoord sprak hij over vierkante cirkels, daarmee 

aangevend dat soms een soepele, maar soms ook een 

onverzettelijke houding heeft geleid tot hele mooie dingen. 

Het Scheepsjoagvrouwtje en de molen Hunsingo  in zijn 

volle glorie zijn daar, naast de vernieuwde kademuren en 

de vele gerenoveerde huizen, prachtige voorbeelden van.  

 

Ook als schatbewaarder heeft Anton zich jarenlang bewe-

zen. Als voorzitter van HET NUT voelt hij het als een grote 

verantwoordelijkheid goed op de centjes, die het Nut zijn 

toevertrouwd , te passen en vooral alleen dan geld uit te 

geven, aan zaken, die uitsluitend het algemeen belang die-

nen. Een gezondere club dan het Nut bestaat dan ook niet.  

 

Vanaf deze plek spreekt ondergetekende dan ook oprecht 

de wens uit dat het dorp Onderdendam nog vele jaren mag 

genieten van Antons aanwezigheid. We zijn hem best veel 

dank verschuldigd. 

 

Eddy Buisman. 
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Stratentoernooi SV Onderdendam gaan ver-

der als Lutjeclub toernooi. 

Na 11 succesvolle edi-

ties van het jaarlijkse 

7x7 stratentoernooi 

heeft de organisatie de 

naam veranderd in 

“Lutjeclub Toernooi” De 

naam is veranderd 

maar de opzet en inten-

tie van het toernooi zijn 

gelijk gebleven. “Als toernooi zijn we het straten niveau 

ontstegen” aldus Koos Koerts, lid van de toernooi com-

missie. “Het toernooi is in de loop van de jaren behoorlijk 

gegroeid”. Het straten toernooi is 11 jaar geleden opgezet 

om potentiele leden kennis te laten maken met het spelle-

tje en de voetbalclub. Dat is ook nu nog steeds het geval. 

 

Het toernooi vindt plaats op 8 juni vanaf 12:00 uur. Er is 

ruimte voor 24 teams die samen strijden om de Sietse 

Vening Bokaal. Het toernooi wordt omlijst door muziek 

een hapje en een drankje. Tevens zal er een springkus-

sen en ander vermaak zijn voor de jongeren. “Het toer-

nooi staat in het teken van gezelligheid, sportiviteit en 

gemoedelijkheid.” 

 

Na afloop van het toernooi, rond 17 uur, is er een grote 

barbecue georganiseerd door Slagerij Zuidhof, waar je 

voor €10,- onbeperkt van kunt genieten. Dan zal ook DJ 

Ashok van zich laten horen. Om het feest helemaal com-

pleet te maken geeft feestbeest Burdy een spetterend 

optreden. 

 

Iedereen is van harte welkom, niet alleen om te voetbal-

len maar ook voor de gezelligheid. Zowel het voetbal ge-

deelte als het feest na afloop zijn gratis toegankelijk. 

Mocht meer informatie willen dan kunt u kijken op 

www.svonderdendam.nl of mailen met  

lutjeclub@gmail.com 

Even voorstellen: Marieke, Noa & Tinus 

 

Eind december zijn we hier komen wonen, in het huis van 

Coen Simon. Dan weten de meesten van jullie waarschijn-

lijk wel welk huis het betreft: het witte huis aan de Be-

dumerweg, ook wel Molengang genoemd, tussen  de kerk 

en de molen. 

 

Ik zag het huis op Funda en was meteen verkocht. Wat 

een leuk huis en wat een mooie plek! En waar vind je dat 

nou, een huis met 

een molen in de 

achtertuin? Zelf 

kom ik van origine 

uit deze omstre-

ken. Ik ben opge-

groeid in Zuidwol-

de en heb later 

altijd in de stad 

gewoond. Toen 

mijn dochter Noa 

geboren werd, nu 

bijna 4 jaar gele-

den, ben ik naar 

Bedum verhuisd. 

Daar hebben we 

vlakbij de scheve 

Toren gewoond 

en later een tijdje 

bij een boer op het erf, aan de Ellerhuizen. Maar het werd 

tijd om weer een plek voor onszelf te hebben en dat heb-

ben we nu gevonden. 

 

In en om het huis moet nog het nodige gebeuren. Hopelijk 

is daar binnenkort wat meer tijd voor. Dan heb ik vakantie 

van mijn studie Psychologie die ik naast mijn baan als 

webanalist bij DUO aan de RUG volg. Erg leuk, maar ook 

erg druk. In de vrije tijd die overblijft mag ik graag sporten 

(zwemmen en fietsen), naar de sauna gaan en leuke din-

gen ondernemen met Noa. We houden erg van feestjes 

en uit logeren gaan. Noa woont de helft van de week bij 

haar vader Erik en de andere helft van de week bij mij. Ze 

vindt het hier heel leuk, maar moet nog steeds een beetje 

wennen. Na de zomervakantie gaat ze naar basisschool 

De Regenboog in Bedum. In het weekend zijn we vaak in 

de speeltuin te vinden. 

 

Kort na de verhuizing 

hebben we er nog 

een huisgenootje bij 

gekregen: Tinus. On-

danks dat haar naam 

anders doet vermoe-

den is het een vrouw-

tje. Ze mag graag ’s 

avonds de straten van 

Onderdendam onvei-

lig maken. Het lijkt ons leuk om kennis met jullie te maken, 

hopelijk tot ziens!  

 

Groetjes van Marieke Vorenholt, Noa Klooster & Tinus 

Plotseling  

Verkeersafsluiting N361 

In de zes weken van de zomervakantie zal er geen ver-

keer mogelijk zijn op de N361 (weg Lauwersoog- Gronin-

gen) ter hoogte van Sauwerd. Het verkeer wordt op ver-

schillende plaatsen op de route omgeleid. In deze perio-

de zal verkeer vanuit de plaats Winsum omgeleid worden 

via Onderdendam.  

 

Helaas zal dit voor ons dorp enige overlast veroorzaken. 

Naar alle waarschijnlijkheid zal er tijdens de spits met 

verkeersregelaars gewerkt worden. 

 

De busroute die over Winsum gaat, gaat niet via Onder-

dendam, maar via de Pijpsterweg en daarna via Bedum. 

In het volgende Nijsjoagertje volgt waarschijnlijk meer 

informatie. 

 

Afiena Benthem 
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Wat kan de gemeente voor u  

betekenen bij een aardbeving? 

 
Woensdagochtend 23 mei is er een behoorlijk zware 

aardbeving geweest in Westerwijtwerd. Maakt u zich veel 

zorgen, hebt u behoefte om uw verhaal te delen of hebt u 

psychische hulp nodig? 

  

Dan kan de gemeente het volgende voor u betekenen: 

1. Allereerst kunt u contact opnemen met het klant-

contactcentrum van de gemeente Het Hogeland: 

 088-3458888 

 Whatsapp: 06-11450530 

 

2. Binnen de gemeente is een team werkzaam dat 

zich bezighoudt met de aardbevingsproblematiek. 

Het is mogelijk om hen met vragen rechtstreeks te 

mailen:programma-aardbevingen@hethogeland.nl 

3. Hebt u veel zorgen/stress vanwege de aardbeving 

en wilt u graag met iemand praten dan kunt u bel-

len met Mensenwerk Hogeland. Zij kunnen een 

luisterend oor bieden en eventueel extra hulp rege-

len, 0595-745090 

4.       Dorpencoördinator Jolanda Dijkhuis zit wekelijks op 

 2 locaties: dinsdagochtend in de bibliotheek in Be

 dum, donderdagochtend in het dorpshuis in Onder

 dendam (van 9:00-12:00 uur). Ook bij de dorpen  

 coördinator kunt u terecht met vragen of een luiste

 rend oor. Jolanda is bereikbaar op (06) 21 36 61 16 

 of j.dijkhuis@hethogeland.nl 

Aardbevingsschade na ‘Westerwijtwerd‘? 

 

Hier en daar hoor ik dat mensen in ons dorp nieuwe 

schade aan hun huis of huurhuis hebben na de aardbe-

ving van 22 mei ’s ochtends vroeg om 5u49 van gemid-

deld 3.4 op de Schaal van Richter. Omdat het epicen-

trum van deze beving heel dicht bij Onderdendam lag, 

n.l. nog geen 2km. van ons vandaan bij Westerwijtwerd, 

vraag ik me af namens Onderdendam GO!! hoe het wat 

dat betreft in het dorp als totaal voorstaat. 

 

Hebt u dus nieuwe schade of is oude schade verergerd 

sinds woensdag 22 mei , zouden jullie dat dan zo vrien-

delijk willen zijn dit mij te melden. Het helpt ons als GO!!

een goed beeld te krijgen van een eventueel sterk veran-

derde situatie in ons dorp. 

 

Wat doen we met deze informatie? In onze contacten 

met gemeente Het Hogeland , provincie Groningen en 

andere instanties is het van het grootste belang dat we 

gewapend met de meest recente informatie het belang 

van Onderdendam kunnen behartigen. Wij stellen daar-

om een melding van jullie kant zeer op prijs . Dat geldt 

ook wanneer je helemaal geen nieuwe schade hebt ge-

meld aan de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Gro-

ningen [TCMG ]. 

 

Neem s.v.p. contact op met : 

Secretariaat Onderdendam GO!! Kees Willemen Be-

dumerweg 48 9959 PH Onderdendam Tel.050-3049464 

Mobiel: 06-18849215 E-mail: c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl 

De aardbeving in Westerwijtwerd was uiteraard regionaal en landelijk nieuws maar ook op sociale media, zoals twitter 
was er heel wat te lezen die dag.  
Voor wie niet actief is op  
twitter, een kleine selectie van 
Onderdendamse twitteraars. 

mailto:programma-aardbevingen@hethogeland.nl
mailto:j.dijkhuis@hethogeland.nl
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Collecte Fonds Kinderhulp 
 
De jaarlijkse collecte voor het Fonds Kinderhulp, die ge-

houden werd in de week van 15 tot en met 20 april, 

heeft in Onderdendam €294,81 opgebracht. 

Het ingezamelde geld is bestemd voor kinderen in Neder-

land die in hun leven veel ellende hebben 

meegemaakt en ook “een beetje gewoon geluk” verdienen. 

 

Dingen die soms gewoon lijken, zijn voor een grote groep 

kinderen in Nederland niet weggelegd. Daarom springt 

Kinderhulp financieel bij. 

  

In jeugdinstellingen of (pleeg)gezinnen met financiële be-

perkingen is vaak geen geld voor extraatjes. 

Kinderhulp vindt dat alle kinderen de kans moeten krijgen 

hun talenten te ontwikkelen en (leuke) ervaringen op te 

doen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het volgen van muziek

- of danslessen of door lid te worden van de plaatselijke 

voetbalclub. Ook een weekje kamperen kan helpen hun 

problemen even te vergeten en gewoon kind te zijn. 

  

Collectanten en gevers: hartelijk dank! 

  

Namens de Kinderhulp, 

Willy van Dis 

Wadwicht dicht  

Een gedicht van Inge Zwerver 

 
Mijn land 

beeft iedereen  

uit bed  

 

dan 

is het 

weer stil 

en weids 

en recht 

 

Ik zie meisjes  

die het landschap  

kleuren 

 

met hun  

rode wangen 

roze jassen  

en blonde haren  

 

Langs meidoorns  

en maren  

fietsen ze  

weg  

van hun huizen  

met scheuren  
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stellen en het planten van fruitbomen zoals Kersen 

(spreeuwen); Walnoten; Pruimenbomen; Perenbo-

men en Appelbomen (o.a. Groninger Kroon). Voor 

zover mogelijk, met oude rassen. 

 

En wie weet, 

zorgen deze 

plannetjes er 

wel voor, dat 

er nog meer 

mensen en-

thousiast 

plannen 

gaan inleve-

ren. Hoe dit 

verder uit te 

werken in de 

toekomst, 

hoort u van 

ons. Blijf ons vooral bestoken met nieuwe ideeën. 

Het idee dat, na dit geschreven te hebben, binnenkwam 

was van Brenda, die de kale plekken in het dorp en bos 

graag zou voorzien van meerjarige wilde planten. Met 

kilo's zaad en wat mensen uit het dorp lijkt dit een idee, 

dat gemakkelijk is uit te voeren. 

 

Eddy Buisman en Ruurd Visser. 

Dorp reageert enthousiast met groene 

plannen 

 
Op de oproep om groene plannetjes te bedenken, waar we 

mee aan de gang kunnen, indien het geld, als compensatie 

voor de nieuwe hoogspanningsmasten tussen Bedum en 

Onderdendam, binnen komt, is enthousiast gereageerd. In-

dien alle plannetjes uitgevoerd zouden gaan worden mogen 

er nog wel een paar extra hoogspanningsmasten bij ge-

plaatst worden. Maar laat men dat vooral niet doen.  

 

Wel is het leuk u allen deelgenoot te maken van de vele be-

denksels. Of het er ooit van komt om ook maar een deel van 

deze plannen te realiseren, blijft zeer de vraag. Want als 

mensen ongeremd hun gedachten mogen laten afdwalen, 

dan ontstaan er leuke plannetjes. 

 

 Een veilig en groen wandelpad langs de Stadsweg vanaf 

het dorp tot aan de Lijkweg of misschien wel Albertsweg. 

Iedereen kan dan een veilige wandeling dorp-

Onderwierum maken. Dat kan nu over het betonpad van 

de fam Wijlhuizen, maar dat pad is regelmatig onbegaan-

baar. 

 Bomen- en groenplan voor onze begraafplaats. Het is nu 

een wat kale "dodenakker". 

 Een groene parkeerplaatsje bij de begraafplaats, opdat 

mensen, die een graf bezoeken, veilig hun auto kwijt kun-

nen. (een lang gekoesterde wens) 

 Het "kleipad" van de Stadsweg naar Oudenbosch verrij-

ken tot een tweezijdig bomen wandellaantje met bloe-

semrijke lage bomensoorten. 

 Een nieuw hoogholtje even buiten het dorp op het Jaag-

pad naar Middelstum over het Boterdiep. Hiermee creëer 

je een echt Ommetje indien de mogelijkheid gaat bestaan 

om vanaf de Middelstumerweg het bos in te lopen. 

 Het plaatsen van duurzame en comfortabele banken, 

d.w.z. met leuning langs de wandelroutes rond het dorp 

en het bos. 

 Veerpontjes, die zelf te bedienen zijn, over het Winsu-

merdiep bij de steenfabriek én over het Boterdiep bij de 

zuiveringsinstallatie, opdat er grote wandeling mogelijk 

wordt rondom Onderdendam 

 Herstel van een eeuwenoud pad over het land van Ebbe-

kink naar Menkeweer. 

 Een groen wandelpad dat de verbinding gaat leggen tus-

sen het einde van de Bedumerweg en de Stadsweg, uit-

komend tegenover het Kleipad. 

 Hanging baskets aan vele lantaarnpalen met bloeiende 

planten. 

 In samenwerking met uilen en vogelkenners plan maken 

voor uilenkasten en vogelhuisjes langs het betonpad 

naar de Grote Haver en Fraamklap. 

 De ontsluiting van het bos naar de Middelstumerweg her-
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Gemeente Hogeland voelt voorlopig 
niets voor parkeerplekken bij begraaf-
plaats 
 
Enige weken geleden informeerden Ruurd Visser en onder-

getekende bij de gemeente Hogeland naar de mogelijkhe-

den van parkeerplekken bij de begraafplaats. We waren 

namelijk nogal verwonderd over het feit, dat het dijkje links 

van de begraafplaats onlangs verkocht was met notabene 

een begraafplaatsbestemming. Ons was in ieder geval ont-

gaan, dat er ooit een bestemmingsverandering had plaats-

gevonden, terwijl wij bovendien het dijkje een prachtig ruil-

object vonden om elders parkeerplekken te creëren. Hoe 

vaak zien we niet, dat bezoekers hun auto bijna in de sloot 

moeten parkeren om hun dierbaren te bezoeken.  

De betreffende ambtenaar was graag bereid ons te ont-

moeten en wel op de plek waar het allemaal om ging. Ter 

aanvulling moet nog gezegd worden, dat wij in de veron-

derstelling verkeerden, dat er ooit wel eens een formele 

aanvraag voor parkeeruitbreiding bij de voormalige ge-

meente Bedum was terechtgekomen. Het antwoord van de 

betreffende ambtenaar, de heer Schuurman volgde al de 

volgende dag: 

 

Geachte heer Buisman, 

 

Gisteren, 29 april 2019, hebben we op de begraafplaats 

van Onderdendam gesproken over de mogelijkheden voor 

parkeren. U heeft daar vragen over gesteld en een sugges-

tie gedaan hoe dat te verbeteren zou zijn. Na overleg met 

enkele collega's ontvangt u hierbij onze reactie. 

 

U vraagt onder meer hoe het kan dat aangrenzende grond, 

daarbij verwijzend naar eerdere gesprekken over parkeer-

problemen, is verkocht. U zag immers een kans om mid-

dels grondruil ruimte te maken voor parkeren. U verwijst bij 

uw uitleg naar eerdere contacten met de oude gemeente 

Bedum. Er is gebleken dat er wel contact is geweest maar, 

voor zover bekend, alleen in informele sfeer. Een formeel 

verzoek is er volgens deze informatie niet geweest. 

Navraag leert dat bij de verkoop, die volgens onze informa-

tie overigens al plaatsvond begin december 2018, de over-

weging van een relatie met parkeren niet aan de orde is 

 

geweest.  

 

We erkennen dat de situatie niet optimaal is. Er zullen 

zonder twijfel momenten zijn dat dit af en toe een rol 

speelt. Tegelijk vragen we ons af hoe groot de door u 

beschreven overlast werkelijk is. Onderzoek leert na-

melijk dat er in 2018 drie begrafenissen zijn geweest. 

Het gemiddelde per jaar zal waarschijnlijk niet veel ho-

ger liggen.  

 

Welke opties voor parkeren zijn er mogelijk? 

De afstand van circa 625 meter is voor de meeste men-

sen prima te doen. Natuurlijk zijn er soms uitzonderin-

gen. Rond het baarhuisje is naar onze mening ruimte 

voor circa vier auto's (exclusief rouwauto). Wanneer 

een uitvaartverzorger vooraf enige uitleg geeft, is er op 

die manier een oplossing voor 12 personen die slecht 

ter been zijn (uitgaande van 3 per auto). Dat vraagt eni-

ge organisatie maar is naar onze mening prima moge-

lijk. 

 

Dat daardoor een plechtigheid langer kan duren, of, 

zoals u opmerkt, zelfs deels gemist wordt, is volgens 

ons vooral een kwestie van vooraf goede afspraken 

maken. Daarnaast kan er nog steeds langs de weg wor-

den geparkeerd.  Door de aangebrachte betonstroken 

is de weg zelfs breder dan voorheen. Wanneer dit een 

paar keer per jaar toch overlast geeft aan overig ver-

keer dan vinden we dat acceptabel. Enig begrip voor de 

situatie mogen we dan wel verwachten van passanten.  

Een individuele bezoeker vindt een plekje op de dam 

van de begraafplaats of eventueel ook langs de weg. 

We zien niet dat dit soort bezoek dusdanig intensief is 

dat dit met regelmaat tot problemen zou leiden. 

 

Samenvattend: Vooral gezien de schaal waarop op de-

ze begraafplaats begraven wordt, vinden we het niet 

aan de orde daarvoor een parkeervoorziening aan te 

leggen. We begrijpen tegelijk heel goed dat dit, on-

danks de motivatie, niet het gewenste antwoord is. Dit 

is een ambtelijk standpunt , u kunt natuurlijk overwegen 

dit nog formeel, schriftelijk, aan het college voor te leg-

gen.  

 

Met vriendelijke groet, Klaas Schuurman 

Medewerker Ontwikkeling Infra 

 

Wordt wellicht vervolgd.  

Eddy Buisman en Ruurd Visser. 
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Aangenaam! Wij, Kids2b, zijn jullie buren en 
dit is wat wij doen:  
 
Al geruime tijd, sinds 1 oktober 2008, zijn wij één van de 

bewoners van het voormalig Waterschap Noorderzijlvest 

gebouw aan de Bedumerweg. En al meer dan 25 jaar bie-

den wij kinderen in de provincie Noord-Groningen opvang 

aan. Maar wat doen wij hier in Onderdendam precies? In 

dit nummer van Nijsjoagertje stellen wij ons graag verder 

voor en geven wij een kijkje in onze organisatie.  

 

Kids2b biedt aan meer dan 3000 kinderen opvang ver-

spreid over 37 locaties in Ten Boer, Appingedam, Delfzijl, 

Loppersum en in de gemeenten het Hogeland en Wester-

kwartier. Ruim 150 medewerkers zetten zich iedere dag 

opnieuw in om de 4 soorten opvang; peuteropvang, dagop-

vang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang, moge-

lijk te maken. Dit doen wij op basis van onze heldere peda-

gogische visie waarin we hebben gekozen voor de 3 

speerpunten voeding & beweging, taal en buiten.  

 

In Onderdendam vinden alle werkzaamheden plaats om de 

locaties van Kids2b, waar opvang wordt geboden, te on-

dersteunen. Ongeveer 20 medewerkers zetten zich bij u in 

het dorp in om de backoffice-activiteiten te organiseren. Zo 

zitten hier de afdeling planning & plaatsing die aanmeldin-

gen van kinderen, plaatsingen en wijzigingen die daarmee 

verband houden registreert. Ook vindt u hier de afdelingen 

financiën, personeelszaken, marketing en het secretariaat. 

Onderdendam is daarbij de thuisbasis van mij, de twee 

clustermanagers en ons pedagogisch team dat de locaties 

ondersteunt bij vraagstukken rondom de ontwikkeling van 

de kinderen. Door deze werkzaamheden centraal te orga-

niseren kunnen de pedagogische medewerkers op de lo-

caties al hun aandacht richten op het creëren van een veili-

ge, leuke en professionele opvang.  

 

Zoals ik eerder schreef richt onze pedagogische visie zich 

onder andere op onze 3 speerpunten. Maar hoe voeren wij 

dit nou precies uit? Met betrekking tot voeding & beweging 

zijn wij vorig jaar gestart met de invoering van een nieuw 

voedingsbeleid. Dat betekent dat we op de locaties bijvoor-

beeld veel fruit eten en producten met zo weinig mogelijk 

suiker en vet aanbieden. In plaats van ranja drinken we 

water met vers fruit of thee. Sommige keuzes komen    

misschien wat ‘streng’ over. Wij hebben hier echter een 

keuze ingemaakt zodat het helder is wat wij wel en niet 

bieden. Wij hopen op die manier ook dat kinderen de 

gezondere keuzes (leren) waarderen en hier ook van 

genieten. Bij speciale gelegenheden is er natuurlijk ruim-

te voor iets ‘anders dan anders’.  

 

Daarnaast ondernemen we zoveel mogelijk buitenactivi-

teiten met de kinderen. Een aantal van onze locaties 

heeft bijvoorbeeld al een moestuin of moestuinbakken en 

de komende tijd zullen wij er nog meer aanleggen om zo 

samen met de kinderen verse groente te verbouwen. Met 

ingang van deze zomer besteden we extra aandacht aan 

het speerpunt taal, zo starten wij binnenkort met een kik-

kerproject aan de hand van de leuke kikker boeken. Te-

vens ontvingen wij onlangs landelijke subsidie voor ons 

taalproject in de gemeente Eemsmond en in mei is een 

taalklas in Delfzijl gestart.  

 

Naast deze werkzaamheden is Kids2b ook nauw betrok-

ken bij de vele versterkingsoperaties in de gemeenten 

Appingedam, Delfzijl, Loppersum en Bedum (het Hoge-

land). Op veel plaatsen wordt het bouwen van nieuwe 

accommodaties gecombineerd met het samen onder dak 

brengen van openbaar, bijzonder onderwijs en de kinder-

opvang. Deze ontwikkeling stimuleren wij. Voor een aan-

tal locaties zijn wij dan ook druk bezig met het organise-

ren van de verhuizingen. Niet alleen de uitvoering daar-

van maar ook op welke wijze we dit voor de kinderen 

goed kunnen laten verlopen.  

 

Het pand dat eigendom is van Wierden & Borgen kent 

daarnaast nog een andere bewoner. Op de begane 

grond en in een klein deel van de vleugel heeft Stichting 

De Hoven (ouderenzorg) haar kantoren. Onderling heb-

ben wij een goede relatie. Ons bezoek vraagt wel eens: 

‘is dit wel een goede plek voor jullie?’ ‘Ja’ antwoorden wij 

dan meteen. We voelen ons hier thuis, we zijn goed be-

reikbaar met het openbaar vervoer en parkeren is geen 

probleem. En bovendien, vul ik altijd aan: ‘waar hoor je 

nog zo’n prachtig koor van kikkers vanuit je kantoor?’ 

 

Als u meer wilt weten over wat wij dagelijks doen, kunt u 

onze website bezoeken of ons volgen op Facebook, Lin-

kedIn, Twitter en/of Instagram. Wij houden u namelijk 

graag op de hoogte van onze werkzaamheden! 

 

Lenie van der Werf 

Directeur-bestuurder 

 

Voor vragen of opmerkingen kunt al altijd contact opne-

men met mij via onderstaand emailadres. 

Lenie.vanderwerf@kids2b.nl 

mailto:Lenie.vanderwerf@kids2b.nl
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Spelen in Onderdendam 

Misschien hebben jullie het allemaal al gezien, maar 

sinds een paar dagen is de speeltuin opnieuw ingericht. 

Naast de vertrouwde kabelbaan en schommel kan er nu 

geklauterd worden over boomstammen. Er is een heuse 

waterpomp met opvanggoot. 

Ook in het Onderdendamsterbos liggen er nu grote bo-

men over de kikkerpoel. Zie onderstaande foto’s. 

 

We hebben echter nog hulp nodig bij één belangrijk ele-

ment en dat is het bankje in de speeltuin. Hiervoor zoe-

ken we nog vrijwilligers en materialen. Graag willen we 

gezamenlijk een bank maken van het dorp. Dit kan met 

behulp van oude stenen, tegels, keien en glas enz. Heeft 

u nog wat over geef het door via onderstaande mailadres. 

Ook mensen die graag een paar avonden klussen wor-

den uitgenodigd te mailen.  

 

We kunnen dan in overleg een paar zomerse avonden uit 

trekken om te metselen.  

Geef je op via jonkh112@planet.nl 

 

Evenementenkalender en dorpsgids 

Beste dorpsbewoners, 

Tijdens de laatste bijeenkomst over de dorpsverenigin-

gen op vrijdag 29 maart is het idee geboren om twee 

keer per jaar  een evenementenkalender uit te brengen 

waarin alle activiteiten zijn opgenomen die in het dorp 

gaan plaatsvinden.  

 

Dat varieert van het jaarlijkse volleybaltoernooi tot de 

vaste klaverjasavond, van de jaarvergadering van de 

molenstichting tot de wekelijkse bijeenkomsten van de 

verzoamelstee van de Nijjoarsvezziede tot de boswerk-

dag. 

 

Het idee erachter is dat alle bewoners op de hoogte zijn 

van de activiteiten in het dorp en dat evenementen niet 

met elkaar dubbelen. De kalender wordt opgenomen op 

de website van Onderdendam en als inlegvel verspreid 

met ’t Nijsjoagertje. 

 

Hierop aansluitend is ook het plan ontstaan om een 

dorpsgids te maken om huidige en nieuwe bewoners te 

informeren over wat er allemaal in het dorp speelt. Wel-

ke stichtingen, werkgroepen, evenementen, initiatieven 

e.d. er zijn en waar men terecht kan als men mee wil 

doen of als er behoefte is aan meer informatie. 

 
Er is naar ongeveer 40 mensen een mail gestuurd 
maar we missen nog flink wat activiteiten, verenigingen 
en initiatieven. 
 
Heeft u de mail nog niet beantwoord, wilt u dat dan als-
nog doen? Heeft u geen mail gehad? Meld u dan bij: 
 
connyrietema@gmail.com of  
annemiekwassenaar@hotmail.com  

 Schoonheid 

  

In het scheem’ren van de dagen, 

in het zuchten van de wind. 

In het bloeien van de hagen, 

in de kijkers van een kind. 

In de gouden zonnestralen, 

in het stille groene dal, 

in het lied der nachtegalen, 

schoonheid vind ik overal. 

  

Jantje Bulthuis. 
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DE KERK opent deuren 
 
Misschien is u al opgevallen dat de deur van DE KERK 

iedere dag uitnodigend open staat. Dit heeft te maken met 

het vijftigjarig bestaan van de Stichting Oude Groninger 

Kerken (SOGK), de eigenaar van De Kerk. Het jubileum is 

aangegrepen als 

openingsjaar voor 

het project  ’50 Ker-

ken Open’ met als 

doel de kerken letter-

lijk open te zetten. 

 

Inmiddels kunt u bij 

meer dan 50 kerken, 

torens en synagogen 

zo even naar binnen 

lopen. En bij een 

groot aantal van de-

ze locaties, waaronder DE KERK, kunt u bovendien een 

Pronkjewail-stempel halen. 

 

Ander nieuws over De Kerk: vanaf 1 juni doen we weer 

mee aan de handelsvaarten van museumschip de Emma. 

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum organiseert deze  

vaartochten in samenwerking met DasjaGoud en DE 

KERK.  

 

De Emma is dé trots van het Noordelijk Scheepvaartmu-

seum. Dit directievaartuig werd in 1922 gebouwd op  

Groninger scheepswerf Gideon in opdracht van Provincia-

le Waterstaat. Het museumschip maakt meerdere malen 

een dagtocht door het Groninger Landschap. Vanuit Reit-

diephaven vertrekt de Emma via de sluis Dorkwerd naar 

Garnwerd en Winsum, langs de oude steenfabrieken naar 

Onderdendam.  

 

Steenfabrieken 

In de 19e eeuw stonden in een straal van vier kilometer 

rond Onderdendam maar liefst dertien steenfabrieken, 

hiervan zijn nog steeds overblijfselen te zien. De fabrie-

ken produceerden de typische baksteen van Groninger 

klei. De bijzondere Groninger Amsterdamse School ge-

bouwen in het historische dorpshart van Onderdendam 

zijn gebouwd met deze karakteristieke steen.  

 

Na de lunch met uitzicht op de Zijlvesterbrug volgt een 

wandeling onder leiding van een gids door Onderdendam, 

langs onze unieke Amsterdamse School panden.  

 

De dag wordt afgesloten met een huiskamerconcert in DE 

KERK van architect Wiersema. Een taxi brengt de deelne-

mers terug naar Groningen. De vaartochten vinden plaats 

op zaterdag 1 en 29 juni, 6 en 20 juli, 3 en 17 augustus.  

 

Informatie en boekingen 

De kosten voor dit arrangement bedragen € 65 per per-

soon. Dit is inclusief koffie en lunch in Onderdendam en 

vervoer terug naar de opstapplek in Groningen. De ca-

paciteit van museumschip Emma is 12 personen. Het 

schip is geschikt voor minder valide bezoekers. Voor 

informatie en boekingen: 050-3122202 

of emma@noordelijkscheepvaartmuseum.nl.  

 

Ten slotte nog even een herinnering voor in de agenda: 

op 31 augustus opent de tentoonstelling over garages in 

Amsterdamse School stijl, mét fietstocht en oldtimerrit.  

 

Plaatselijke Commissie Onderdendam 

Hans Stoelinga, Willy Veenstra en Annemiek Wasse-

naar 

Hoveniersbedrijf van der West  
 

Door een foutje hebben we enige tijd verzuimd om de 

advertentie van Hoveniersbedrijf van der West te publice-

ren. Daarom willen we hierbij even extra aandacht vesti-

gen op dit Onderdendamse bedrijf aan de Bosweg 2. 

 

Hoveniersbedrijf van der West is gespecialiseerd in het 

ontwerp, aanleg en vakkundig onderhoud van particulier- 

en bedrijfstuinen. Het bedrijf heeft inmiddels jarenlang 

ervaring op het gebied van onderhoud en renovatie van 

bestaande tuinen, het ontwerpen en aanleggen van nieu-

we tuinen, bestratingswerkzaamheden, het plaatsen van 

schuttingen, tuinhuisjes en aanleggen van vijvers. 

 

Door deze ervaring kunnen zij alle thema's en ideeën 

realiseren. Of het nu gaat om eigen ontwerp, stijl en of 

visie, Hoveniersbedrijf van der West is hét adres voor uw 

tuin.  

 

Neem eens een kijkje op de website voor meer informatie 

of voor de webshop met leuke tuindecoraties:  

  
https://www.vanderwest.com/nl/  

mailto:emma@noordelijkscheepvaartmuseum.nl
https://www.vanderwest.com/nl/
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Vrouge vogels ien Onderndaam (156) 
 
Tekst: Kees Willemen 

Foto’s: Sieb-Klaas Iwema en Kees Willemen 

 

Hebben jullie de winterjas nog aan ’s ochtends? Ik wel. 

De hele maand mei is het veel te koud geweest. Zeven 

maal nachtvorst nota bene: dinsdag 7 mei; woensdag 8 

mei; zaterdag 11 mei; zondag 12 mei; maandag 13 mei; 

dinsdag 14 mei en woensdag 15 mei. En veel te droog 

is het ook. Zeventien dagen van de acht en twintig was 

het absoluut droog tegen elf dagen met een heel klein 

beetje regen. De gezamenlijke neerslag was in totaal 

over vier weken geteld nog geen acht millimeter. Een 

enkele uitschieter was er. Op zaterdag 4 mei hagelde 

het. 

 

Al met al geen prettige maand voor de tuinliefhebber. Wel 

om buiten te zijn maar dan met een jas aan. Pas op zater-

dag 18 mei steeg het kwik hier in Onderdendam ’s middags 

tot 21 graden. De gemiddelde ochtendtemperatuur was 

maar 5,1 graad. Maar wat ik vooral verontrustend vind, is 

de geringe neerslag in de maand dat er heel veel zaaigoed 

de grond ingaat. Acht millimeter is echt een druppeltje op 

de gloeiende plaat. Wanneer het zo doorgaat moeten boe-

ren al heel snel hun sproeiers aanzetten. Waarvoor peper-

dure diesel gestookt moet worden om de pompen draaiend 

te houden. En bij burgers met een grote tuin zal de water-

meter ook wel overuren gaan maken. Schaf asjeblieft re-

gentonnen aan. Het loont echt. Dat droge weer is kennelijk 

maar voor een plantensoort heel gunstig. Dat zijn de strui-

ken. Die bloeien overal uitbundig. En echte Groningse 

struiken zoals de eenstijlige meidoorn [Crataegus monogy-

na L.] heb ik nog nooit zo bezaaid met bloemen gezien  

Mooi zachtroze op een zekere morgen kleurden de mei-

doorns in het licht van de opkomende zon. In een enkel 

opzicht was de droogte wel gunstig. Boeren konden niet 

geremd door natte dagen heel efficiënt beginnen met 

maaien. En zo zag je aan de oostkant van ons dorp dat 

de spits werd afgebeten op 29 april door de familie Rose-

boom. Terwijl de volgende dag op de percelen van Harm 

van der Giezen de loonwerker aan de slag ging. 

 

Verbijsterd 

Diezelfde dag kon ik ook voor het eerst dit seizoen boven 

het Boterdiep een visdiefje [ Sterna Hirundo L.]  spotten. 

En twee dagen later ook zo’n echte lentegast. Op het 

plein voor DE KERK zat een witte kwikstaart [Motacilla 

alba L.] en hipte daar vrolijk rond. Met het jonge lente-

broed ging het niet zo geweldig. Voor mijn gevoel duurde 

het heel lang voordat de futen tegenover mijn huis aan de 

Bedumerweg hun jong kwamen presenteren op het wa-

ter. Zondag 12 mei was het dan zover. Toen zag ik het 

jong op de rug van een van de ouders zitten. Daarente-

gen ben ik niet de enige die voortdurend soms op de nog 

kale maïsakkers hazen ziet lopen. Maar soms kom je ze 

midden op een wandelpad tegen. Op maandag 13 mei 

overkwam dat mijn hond Nantske die voor me uit liep op 

het ‘ kleipad ’ zoals wij het wandelpad naar het landgoed 

Oude Bosch nog steeds noemen. Die keek een dikke 

haas [ Lepus europaeus L. ] in de ogen en ze was zo ver-

bijsterd dat ze niet eens de haas achterna ging toen die 

over de sloot naar de wei van Willem Wijlhuizen sprong. 

 

Bijna obsceen 

Het droge weer bevordert ook de bloei van wilde planten 

in de bermen waar het fluitenkruid [Anthriscus sylvestris 

L.] nu op zijn mooist is en een waardige opvolger is van 

de schat aan paardenbloemen die er stond. Overigens 

Meidoorns in het ochtendlicht  

Paardenbloem 
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een uitgebloeide paardenbloem kan ook mooi zijn, zie de 

schitterende foto die Sieb- Klaas maakte van zo’n wolk 

van een plant waar de zaadjes hangend onder een pluis-

paraplu zitten te wachten op het eerste zuchtje wind dat 

ze gaat meevoeren de wijde wereld in [ Foto 2. ]. Ook de 

fruitbomen hadden een fantastische bloeitijd achter de 

rug deze maand. Iedere dag heb ik tijdens mijn ochtend-

wandeling kunnen zien hoe de ‘ wilde appelboom ’in de 

berm van het Betonpad prachtig stond te bloeien. Ik heb 

er ook wel foto’s van gemaakt maar ik kan natuurlijk niet 

tegen de vaste fotograaf van deze rubriek op, die bijna 

obsceen met zijn foto tot diep in de kelk van de appel-

bloesem binnendrong zodat je daar het hele geslachtsap-

paraat kon zien zitten. Weergaloos mooi [Foto 3].  

 

Onvriendelijke schop 

Minder mooi was wat vandalen hebben uitgehaald met de 

bank die Sieb-Klaas altijd op een uitstulpend betonstuk 

aan de walkant van het Boterdiep neer zet voor vermoei-

de wandelaars die daar even kunnen genieten van de 

schoonheid van ons landschap. Op zekere ochtend vond 

hij de bank die hij stevig verankerd had, volledig uit zijn 

voegen ge-

trokken te-

rug. Kenne-

lijk had ie-

mand met 

een auto 

geprobeerd 

de bank te 

jatten maar 

had niet 

erop gere-

kend dat hij 

zo stevig vast geketend zat. Gevolg de bank is onherstel-

baar beschadigd. De daders verdienen een onvriendelijk 

schop onder hun achterste het kanaal in met een stuk 

beton in hun achterzakken. 

 

Meer geluk 

 

Tenslotte je moet maar geluk hebben als fotograaf. Dat had 

ik niet toen ik vanmorgen, 26 mei een kaarsrechte formatie 

van tien kraanvogels [Grus grus L.] zag. Een fenomeen dat 

je hier bijna nooit ziet. Voor ik mijn fototoestel te voorschijn 

had gepakt, waren ze al achter de horizon verdwenen. 

Maar zomaar de grote gele kwikstaart [Motacilla flava L.]  

fotograferen, dan heb je echt geluk. Tien jaar geleden zag 

je die zomergast hier vrij algemeen maar nu is hij hier ta-

melijk zeldzaam. Het is een echte akkervogel die graag ook 

wat water om zich heen heeft. Sieb-Klaas had meer geluk 

dus.  

 

Bord voor de kop 

Ik vind dat ik niet zo maar deze rubriek kan besluiten zon-

der even te vermelden dat de aarde hevig schudde afgelo-

pen woensdagochtend om 5u49 met een uitslag van 3.86 

op de schaal van Richter, de grootste aardbeving ooit in 

Groningen. Ik zat al achter de PC maar jullie stuiterden 

mogelijk je bed uit. Een aardbeving niet door de natuur ver-

oorzaakt maar door de naar nog meer duiten snakkende 

multinationals Shell en Exxon Mobile en ene heer Wiebes 

die zo goed was zijn gezicht te laten zien in Westerwijt-

werd, hemelsbreed 2 km. hier vandaan, het epicentrum van 

de beving en daar over een ‘bevinkje ‘sprak. Sommige 

mensen zou je hun bord voor de kop op hun onwijze hoofd 

kapot slaan. 

 

Wel, mochten jullie behoefte hebben om mij een en ander 

te berichten over wat je buiten tegenkomt in de natuur die 

niet door mensenhanden is ontwricht, dan staat mijn mail-

box en brievenbus voor jullie zoals altijd wijd open:  

 

Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderdendam 

Tel.050-30049464 Mobiel: 06-18849215 E-mail: 

c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl  En mochten jullie nog interes-

se hebben in mijn dagelijkse strapatsen in het buitengebied 

zie : www.facebook.com/kees.willemen92  

Appelbloesem 

Grote gele kwikstaart 

Vandalen slopen  
bezoekersbank  

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

 

02-06-19 14.30 uur  Belijdenisdienst  

    Walfriduskerk te Bedum 

    ds. Hoek  

09-06-19  19.00 uur  Eerste Pinksterdag  

    ds. C. Hoek 

16-06-19  19.00 uur voorbereiding viering H.A. /  

    Vervolgde Christenen  

    ds. C. Hoek 

23-06-19 11.00 uur  viering H.A. ds. C. Hoek 

23-06-19 19.00 uur nabetrachting H.A.  

    ds. M. van den Noort uit Emst 

30-06-19 19.00 uur dhr. F. Verkade uit  

    Hoogeveen 

07-07-19 19.00 uur ds. C. Hoek 

 

Kerkdiensten Protestantse Kerk Bedum 

02-06-19 09.30 uur  H.S. Huizenga  

16-06-19  09.30 uur  Pinksteren B.J. Diemer  

16-06-19 09.30 uur  H.S. Huizenga  

23-06-19 09.30 uur  Heilig Avondmaal B.J. Diemer  

23-06-19 15.30 uur  HA Alegunda Ilberi  

    B.J. Diemer 

30-06-19 09.30 uur  Doopdienst H.S. Huizenga  

07-07-19 09.30 uur  H.S. Huizenga  

Belangrijke telefoonnummers  
 
 

Huisartsenpost 

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

op feestdagen. Tel: 0900 - 9229 

 

Tandarts 

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

spreekuur. Buiten deze spreekuren is de verant-

woordelijk tandarts na telefonisch overleg te consul-

teren. Naam en telefoonnummer van de dienst-

doende tandarts is te beluisteren op de telefoonbe-

antwoorder van uw eigen tandarts. 

 

Apotheek  

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

In het weekend en op feestdagen gesloten. Buiten 

openingstijden en voor spoedgevallen contact opne-

men met: Martini Apotheek (24 uur geopend) 

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen 

Tel: (050) 524 57 00 

Na 23.00 uur melden bij balie spoedingang 

 

Uitvaartverzorger  

G.J. Sikkema - Gebr. Gootjesstraat 39,  

9953 PV Baflo Tel: 0595- 424222  

 

Dierenartsen 

Dierenartsenpraktijk Van Stad tot Wad, Bedum Voor 

gezelschapsdieren: 050-3014260  

Voor landbouwhuisdieren: 0596-518242  

Dierenartsenpraktijk Noord West Groningen, Win-

sum Tel: 0595-441800 

 

Politie / Brandweer / Ambulance: 

Alarmnummer dringende meldingen 0900-88 44 

 

Grote rampen en paniek bel: 112 

Auteursrecht foto’s Nijsjagertje 
 

Heeft u beeldmateriaal bij uw kopij voor ons krantje? Zorg dan dat u zeker weet dat u de foto of de afbeelding mag ge-

bruiken.  

 

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, beelden waarvoor u toestemming hebt gekregen van de maker of foto’s waarop geen copyright 

rust. 
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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 ie-

mand anders voorstellen of wilt u oproepen tot actie? 

Laat het ons weten!  

 

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

24 april 2019 naar de redactie van het  

Nijsjoagertje: nijsjoagertje@outlook.com  

Redactie: Eddy Buisman,  

Annemiek Wassenaar en Annemieke Neuteboom 

 

Bijdragen van:  Kees Willemen, Conny Rietema, De-

thmer Jonkhoff, Eddy Buisman, Jaqueline Helmholt, Mar-

te Zwierstra.e.a. 

 

Foto’s: Sieb-Klaas Iwema, Johannes van der Helm.  

 

Eindredactie en opmaak deze maand:  

Annemiek Wassenaar 

Bedumerweg 12 Onderdendam 

nijsjoagertje@outlook.com  

 

Donaties:  

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

NL78INGB0009014281 t.n.v. ‘t Nijsjoagertje 

Agenda:  
 
 
10 juni (Pinkstermaandag) Brunch Dorpshuis 
van 11:00 tot 13:00 uur. € 2,50 per persoon. Graag 
opgave via een e-mail aan Conny Rietema: conny-
rietema@gmail.com  
 
Vanaf 14 juni theaterstuk De Poolse Bruid  
in boerderij De Haver  
 
21 juni Midzomeravondwandeling rondom  
Onderdendam  
Prijs € 8,00 Opgave voor 17 juni via e-mail:  
cultuurinonderdendam@gmail.com  
 
Laatste vrijdag van de maand komt SVO het  
oud papier halen. 
 
Molen De Zilvermeeuw is iedere zaterdag open 
voor bezoek. 
 
En natuurlijk……..iedere zaterdagmiddag vanaf 
17:00 u een gezellig hapje en drankje in het 
dorpshuis!! 

Jan Mekkes stelde boven-
staande ansichtkaart ter be-
schikking.  
 
Op de achterkant is de hier-
naast weergegeven  
Groningse tekst uit 1932 te 
lezen. 


