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Midzomeravondwandeling CPO groot succes

Midzomeravond wandeling groot succes.

De week voorafgaand aan de midzomeravondwandeling was spannend wat betreft het
weer. Zou het tropisch warm worden, of juist koud, onweren, regenen misschien?
Maar op de 21e na een paar buitjes overdag klaarde het tegen de avond helemaal op
en brak er werkelijk ideaal wandelweer aan.

Een tweede zonnedak?
Verzoamelstee ontvangt cheque
Lutje Club toernooi
weer supergezellig.
Dorpshuisbestuur doet
OPROEP!!
De Leeskring verdeeld
over laatste boek
Vrouge Vogels
Marlot speelt op 12 juli
in het Dorpshuis
Het volgende Nijsjoagertje verschijnt eind
augustus. Kopijdatum
is 25 augustus!!!

Ik vertrok in de groep van 18.00 uur, in gezelschap van mijn moeder die in Loppersum
woont en Onderdendam en omgeving van Onderdendam graag wat beter leerde kennen. En dat is gelukt!
De eerste stop was bij de Rode weg waar een vrijwilliger van de historische vereniging
Bedum ons uitlegde dat op deze plek waarschijnlijk ooit de dam lag waar Onderdendam naar vernoemd is. Interessant, dat wisten we niet. Hierna wandelden we rustig
verder naar het bos waar ons de eerste muzikale en culinaire verrassing wachtte. De
wandelaars uit de groep voor ons zaten heerlijk in het zonnetje op stropakjes van hun
soep te genieten, het was er zo gezellig dat ze moesten worden gemaand om eens op
te stappen er was tenslotte nog meer te zien en de nieuwe gasten stonden alweer te
dringen.
Wij schoven aan en na een paar liedjes ging de wandeling verder door het bos, over
een geïmproviseerde brug, met twee stoere brugwachters, Anka en Jolanda. We koersten door het grasland op
Menkeweer aan, waar we
uitgebreid werden voorgelicht over de historie van de
wierde en de begraafplaats.
Van Menkeweer kwamen
we via het Hoogholtje van
de B&B op de Zilvermeeuw
afgelopen, een prachtig gezicht die draaiende molen
tegen een blauwe lucht met
wolken.
Bij de Zilvermeeuw determineerden we de larve van
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het hier toch mooi en wat is alles fantastisch georganiseerd!
Na het boottochtje wandelden we naar Onderwierum.
Bij Brechje en Marina nog worden genoten van een kopje koffie maar wij koersten direct door naar de begraafplaats, aangetrokken door de klanken van viool en accordeon. We deden een walsje en luisterden daarna met
belangstelling naar de wetenswaardigheden die Henk
Meijer, van de historische vereniging Bedum, vertelde
over de oeroude grond waarop we ons bevonden. Inmiddels was het bijna 21.00 uur geworden en werd het wat
frisser, tijd om weer naar het dorp te gaan.

een waterjuffer en spotten we een bloedzuiger en toen
ging de reis weer verder richting melkveebedrijf Veenland.
Wanneer krijg je nu de kans om de route van een koe naar
zijn stal te volgen? Wij vonden het geweldig zo dwars
door het land en via het koeientunneltje. Bij de boerderij
genoten we van een smoothie, de kalfjes en de uitleg over
weidevogels. Vervolgens ging het rustig verder via een
paar prachtige schapen naar de meest afgelegen hamburgertent van het land waar Eryn, Afiena en Bob heerlijke
burgers serveerden, die we maar met moeite weg kregen
na de eerdere lekkere hapjes. Na de het diner kwam voor
ons de absolute verrassing van de wandeling: een stukje
met een bootje langs lisdodden en waterlelies. Voor de
zoveelste keer die avond zeiden we tegen elkaar: wat is

In het dorpshuis was nog een gezellige nazit met koffie of
een borrel en konden mensen hun ervaringen met elkaar
uitwisselen. Die ervaring was zo te horen voor iedereen
hetzelfde: wat een prachtige avond, wat hebben we veel
gezien, wat was het goed georganiseerd en volgend jaar
willen we weer. Mijn moeder en ik sloten ons hier geheel
bij aan. CPO en vrijwilligers enorm bedankt, en hopelijk
tot volgend jaar!
Annemiek Wassenaar
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CHEQUE 1000 EURO voor
”de VERZOAMELSTEES”

Energiecoöperatie opent inschrijving
voor tweede zonnedak
Tekst : Kees Willemen

Het gaat voorspoedig met
onze dorpscoöperatie
‘EnergieK Onderdendam ‘.
Het zonnedak
op de bedrijfshal van grondverzetbedrijf
Beukema aan de
Winsumerweg presteert volgens plan. Het is vol dankzij
de participaties die 29 bewoners uit ons dorp hebben
aangeschaft. Inmiddels hebben we een kleine wachtlijst. Nee, dit leest U niet verkeerd. De “”verzoamelstee”” van
De wooncorporatie Wierden & Borgen overweegt serieus Bedum en Onderdendam hebben samen een cheque van
aan onze coöperatie deel te nemen.
1000 euro ontvangen van de Stichting Bedrijvenvoetbal
Bedum.
Dat vormt inclusief de mensen die nu al op de wachtlijst
Gekoppeld aan de voetbalactiviteiten doneren zij sinds
staan voldoende basis om aan een tweede zonnedak te
enkele jaren een cheque, aan wat zij een zinvol doel vingaan denken. Daarom openen wij bij deze de inschrijving den.
voor een nieuw dak. Wat moet je doen ?
Dit jaar zijn wij uitgekozen en op donderdag 20 juni hebben wij de cheque ontvangen.
Heel simpel. De condities voor deelname zijn dezelfde als Na de zomerperiode gaat onze werkgroep in overleg met
bij het zonnedak op de bedrijfshal van Beukema. Een par- de “Verzoamelstee”” in Bedum om te praten over de moticipatie of aandeel met een stroomopbrengst van 250
gelijkheden met dit geldbedrag.
KWH kost 99 euro. Het levert een besparing op je enerWij zijn de Stichting Bedrijvenvoetbal Bedum zeer erkentegienota van circa 10,50 euro per jaar op. Maar bovenal is lijk en bedanken hen hartelijk voor deze geste.
het natuurlijk een manier om twee doelen na te streven:
het aanzicht van ons dorp niet te vervuilen met zonnepa- Namens de“”Verzoamelstee””
nelen op iedere woning apart, en zeker niet binnen de
Hanneke de Vries
grenzen van het Beschermde Dorpsgezicht. Én je als dorp
in te zetten voor verduurzaming als geheel. En bovendien
versterkt het de sociale saamhorigheid in ons dorp.
Wat vragen we jullie te doen?
Laat ons weten dat jullie belangstelling hebben om deelnemer/participant te worden van een nieuw dak. En geef
aan voor hoeveel participaties jullie wilt deelnemen. Jullie
ontvangen dan de nodige meer gedetailleerde informatie
en benodigde inschrijfformulieren. Jullie zijn dan voorlopig tot niets verplicht. We willen allereerst peilen of er
voldoende belangstelling is. Belangstellenden kunnen
zich melden bij:
Secretariaat energiecoöperatie ’EnergieK Onderdendam ‘
t.a.v.:Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderden- Op de website onderdendam.com staan berichten, die
niet meer in het Nijsjoagertje konden worden opgenodam Tel.050-3049464 Mobiel: 06-18849215 E-mail:
men. Dus zie www.onderdendam.com.
c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl
3

Lutje Club Toernooi 2019 geslaagd!!

sport bezig zijn. En wanneer Koos Koerts zich naar zijn
staanplaats voor de dag ,,Het fust”beweegt weet iedereen dat de sportieve middag is begonnen. 24 teams strijden voor de gezelligheid, de bal en natuurlijk worden de
mooie acties na elke wedstrijd na besproken.Het eerste
en het tweede van SVO hebben één heel groot ding met
elkaar gemeen. En dat is gezelligheid en we dragen dat

Het is 30 juni 2012. Een te laag aantal spelers op de zaterdag zorgt er voor dat na morgen SVO ophoudt te bestaan. Met wat steiger buizen, wat rollen ducktape en
een blauw dekzijl is provisorisch een tent tegen de kantine aan gebouwd. Onder de tent staan wat bier bankjes
te wachten op de 14 teams die zich hebben aangemeld
voor het laatste straten toernooi. Ondanks dit slechte
nieuws doet SVO waar ze goed in is. Een hapje en drankje, een sportieve middag. Maar vooral een zeer gezellige
sfeer zorgt ervoor dat het weer een zeer geslaagd toernooi wordt.
Mede door die gezellige sfeer gebeurt hetgeen wat
niemand zich voor mogelijk had gehouden. 5 spelers
melden zich dat zelfde toernooi nog aan als nieuwe spelers. Mannen als Marcel Staal en Bert Helmholt kwamen
het team van SVO versterken en dit was het begin van
een heel nieuw tijd perk in het bestaan van SVO. Wat
daar op volgde waren 2 kampioenschappen, nieuwe
sponsoren, 2e team en zelfs een echte spelers bus.
Maar vandaag is het 8 juni 20019, ik sta voor mijn kast
en ben bezig mijn tas in te pakken, in mijn zak gaat mijn
telefoon wel 20 keer, het zijn allemaal appjes uit de SVO

heel graag over op al onze gasten. Tijdens het eten is de
DJ al druk bezig zijn spullen op te bouwen, en wanneer
Koos alle plussen en minnen heeft uitgerekend is er een
winneer bekend. Een winnaar die naar huis gaat met een
serieuze ,,Sietse Vening Bokaal” en uiteraard een kratje
winaars bier. Alle tafels en banken worden aan de kant
geschoven want er staat nog iets op de agenda, een heuse artiest heeft tijd gevonden om het feest van het ,,lutje
club toernooi”muzikaal te ondersteunen. Op een podium
van 1 bij 1 tussen alle feestende voetballers staat Burdy
zijn bekende nummers als ,,met mien ogen dicht”te zingen. In eens merk ik dat ik zonder dat ik het door had
tussen het bestuur van het toernooi sta. Mannen met
wit T-shirt die een glimlach hebben van oor tot oor, een
voldaan en tevreden gevoel uitstralen. Wanneer Marten
de Boer me op me schouders tikt en zegt ,,waar vind je
dit? Waar vind je een kleine club als ons met zo veel gezelligheid?” Weet ik het zeker!! Een club met vele persoonlijkheden maar met maar 1 drijfveer… ,,Gezelligheid”
John Bos.

groepsapp. ,,Jongens we hebben jullie hulp nodig” want
hoe goed het ,,lutje club toernooi” ook geregeld is, het
weer hebben we natuurlijk nooit in de hand. Wanneer ik
het terrein op kom lopen is het bestuur en haar vrijwilligers druk bezig de tent te verplaatsen, uit alle macht
wordt gewerkt om ook dit toernooi weer tot een groot
succes te maken. De tenten van ducktape en steigerbuizen zijn verruild voor professionele feest tenten. In de
hoek staan heuse koelwagens licht te brommen om te
zorgen dat iedereen kan beschikken over een koel drankje, lauw bier is geen optie meer. Een cateraar is bezig zijn
handel uit te pakken en in de kleedkamers is het een gezellige bende van 24 teams die zich op één vierkante cm
proberen om te kleden. Mannen en vrouwen die nog
nooit gevoetbald hebben staan zich te verkleden tussen
voetballers die elke week heel professioneel met hun
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Wellicht zult u een aantal reclamefolders op en wat ander tijdstip in de bus krijgen. Want daar stopt het duo
mee. Na 17 jaar hebben ze de dingen eens op een rijtje
gezet en dat kon er wel vanaf. De eerste vijf jaar hielpen
ze hun beide zoons ermee, maar de laatste 12 jaar werden de folders door hen rondgebracht. Onderdendam
bedankt jullie hartelijk voor deze diensten en de redactie
van het Nijsjoagertje vond dit afscheid wel een foto
waard.

Oproep van het Bestuur Dorpshuis
Vervanging Marjan (planner) (per 1 september)
Marjan Keller is de huidige planner van het Dorpshuis. Zij
beheert de agenda van het Dorpshuis voor zowel nieuwe
aanvragen als voor bezetting / inzet vrijwilligers op vergaderingen/bijeenkomsten/feesten en dergelijke. Marjan
heeft aangegeven dat zij per 1 september wil stoppen als
vrijwilliger. Wij zijn nu op zoek naar een nieuwe planner
per 1 september. Mocht je meer informatie willen hebben
wat deze rol inhoudt dan kun je contact opnemen met
Marjan.
NB De planning van de vrijwilligers voor de terrasdienst
van 1 mei tot 1 oktober valt hier buiten; dit verzorgt Jacqueline Helmholt..
Oproep vrijwilligers voor Bardienst woensdagavond (per
1 september)
Wie heeft belangstelling om Bardiensten te draaien?
Door het vertrek van Marjan heeft ook Etty aangegeven
om per 1 september te stoppen met de bardienst. Dus we
zoeken specifiek invulling voor de bardienst op de woensdagavonden. Mocht je voorkeur voor een andere weekavond hebben laat het ons ook weten. Etty blijft wel de
inkoop en de ontvangsten van de goederen doen en wil
samen met andere (dag) vrijwilligers de dagreserveringen
(al of niet met lunches) blijven verzorgen.
Algmene oproep (nieuwe) vrijwilligers
Ben je nieuw in het dorp? Lijkt het je leuk om je steentje
bij te dragen? Om je aan te sluiten bij de grote groep vrijwilligers en het Dorpshuis mee te ondersteunen?
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het
dorpshuis voor verschillende diensten:
* Terrasdienst: weekenden van mei tot september: vroege
diensten op zaterdag van 11 tot 16 uur en zondag van 11
tot 15 uur en zondag late dienst van 15 tot 19 uur.
* Bakdienst (patat en snacks): zaterdagmiddag / avond:
van 16 tot 20 uur;
* bardienst: week-avonden;
* overige ondersteuning bij evenementen, bijeenkomsten,
uitvaarten. Overdag of ’s avonds.
Heb je vragen? Neem contact met ons op!
Bestuur Dorpshuis: dorpshuiszijlvesterhoek@gmail.com
Bert Helmholt, Corry Mulder, Marcel Wijkstra, Jacob Arkema, Conny Rietema (connyrietema@gmail.com
06 21 65 30 64)

Zie voor aanvullende berichten/nieuws enz
www.onderdendam.com !!!!

Etty en Anne Riemersma stoppen ermee
Toch niet met al hun activiteiten? We blijven Etty toch wel
zien in het dorpshuis als vertrouwd gezicht? En Anne blijven we toch wel zien in dat opvallende geelrode pak als
verkeersregelaar. Wat moet Onderdendam zonder deze
twee actievelingen. Het valt gelukkig allemaal erg mee.
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Niet onvermeld mag blijven dat in de roman de vrouwen
als sterke en krachtige persoonlijkheden beschreven
worden en de mannen vaak als zwakke. Daar waar mannen met hun wapens vrouwen onderdrukken of tot prostitutie dwingen blijven de vrouwen met hun geestkracht
en de situatie emotioneel de baas.

Leeskring sterk verdeeld in waardering
van gelezen roman
“Op een namiddag tijdens een weekeinde in maart stond
Dewi Ayu op uit haar graf, na eenentwintig jaar dood te
zijn geweest. Een herdersjongen schrok wakker uit zijn
middagdutje onder een frangipaniboom, plaste in zijn
broek van angst en schreeuwde, en zijn vier schapen renden in alle windrichtingen weg tussen de grafstenen en de
houten grafplanken, alsof een tijger in hun midden was
losgelaten”. Zo opent de roman Schoonheid is een vloek
geschreven door de Indonesische schrijver, journalist en
striptekenaar Eka Kurniawan. De roman werd in 2002 gepubliceerd onder de titel Cantik Itu Luka, te vertalen als
“Gewonde schoonheid “. In 2016 werd het boek in Nederlandse vertaling uitgegeven.

De volgende Leeskring is op maandag 26 augustus in het
Dorpshuis. Als “zomerboek” lezen we de roman Agaat
geschreven door de Zuid Afrikaanse schrijfster Marlene
Van Niekerk. In de roman wordt de ontwikkeling van de
relatie tussen twee vrouwen , de witte boerin Milla en
haar zwarte huishoudster Agaat, intens en met grote
psychologisch inzicht beschreven.
Jan ‘t Mannetje

Spelen en wandelen in Onderdendam

Met de eerste zin maakt de schrijver direct duidelijk dat hij
gekozen heeft voor de stijl van het magisch realisme. Een
stijl waar werkelijkheid , magie, mystiek , het optreden van
geesten en fantasie ineen vloeien en je als lezer dan weer
in een werkelijkheid en dan weer in een fantasie- of
droomwereld bent. Kurnawian past deze stijl toe op een
ook voor ons land zwaar en politiek gevoelig onderwerp:
het verhaal van de recente geschiedenis van Indonesië .
Het verhaal van de overheersing door Nederland tijdens
de koloniale periode en vervolgens door Japan tijdens de
Tweede Wereldoorlog; van het uitroepen van de onafhankelijkheid in 1945 en de daarop volgende politionele acties
van Nederland tot de massamoord op tenminste een half
miljoen communisten in de jaren 1965-'66. Kurniawan vertelt het verhaal aan de hand van de familiegeschiedenis
van Dewi Ayu, een geliefde prostituee en haar vier dochters – drie beeldschoon en de jongste afschrikwekkend
lelijk – allen door het leven getekend.

Een update van de werkgroep Ruimte en Groen van
GOO!. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de
speelplaats in het bos. Zoals iedereen die in het bos is
geweest heeft kunnen zien is er een mooie speelplas
aangelegd met boombruggen. De beplanting moet nog
groeien, maar grote delen zijn al wel ingezaaid. Er is ook
hard gewerkt door de firma Beukema in de “oude” speeltuin. Hier zijn toestellen weggehaald en nieuwe speelplekken gemaakt. Ook hier is een deel ingezaaid en een
ander deel aangeplant om in de toekomst een groene,
beschermde speelplek te maken. Binnenkort kunnen we
ieders hulp gebruiken voor het metselen van een bank
en het maken van een pizzaoven.
Daarnaast zijn we druk bezig met de voorbereidingen
voor het plaatsen van het hoogholtje naar de molen De
Zilvermeeuw. Helaas blijken de voorbereidingen toch
weer iets meer tijd te vragen dan we gehoopt hadden,
maar in september hopen we dan toch een feestje te
kunnen vieren en dit ommetje te kunnen openen. Dit
dan in combinatie met de presentatie van onze
dorpsapp. Een app met wandelingen in en om Onderdendam, waarin je langs de mooiste plekken van Onderdendam wordt geleid en ter plekke vele historische informatie kunt lezen.

De schrijver kruidt het magische realisme met enerzijds
satire en humor en ook romantiek , maar anderzijds een
gedetailleerde zeer realistische beschrijving van de grofste
wreedheden : van verkrachting, moord en marteling.
Wreedheden die in werkelijkheid ook hebben plaatsgevonden, maar je moet als lezer wel een sterke maag hebben of afstand weten te houden als op een luchtige, beeldende wijze wordt beschreven hoe iemand zijn hoofd
wordt afgehakt.

We zijn met nog een aantal ideeën bezig die al eerder
langs gekomen zijn in de dorpsvisie of in dit Nijsjoagertje,
maar daar moet eerst met de betreffende aanwonenden
en grondeigenaren overeenstemming worden bereikt,
voordat we hier meer over kunnen publiceren.

Voor een flink aantal leden van de Leeskring was de hoeveelheid aan wrede scènes te veel. Zij stopten met lezen.
Je kunt het standpunt innemen dat Kurniawan met de
door hem gekozen vorm en stijl geen respect toont voor
de slachtoffers van alle geweld. Maar misschien was het
voor de schrijver alleen mogelijk de geschiedenis van
wreed geweld te schrijven door er lucht in te kloppen met
satire en fantasie.

Namens GOO!, Dethmer Jonkhoff
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Lieve dorpsgenoten

de tijd om met geinteresseerden in gesprek te gaan en
kan ze boeken signeren. Wilt u hierbij aanwezig zijn dan
kunt zich hiervoor alvast aanmelden bij Inge Zwerver contact@wadwicht.nl (06 149 360 75).
De expositie duurt van 6 juli tot en met 25 augustus en is
iedere dag van de week (gratis) te bezoeken van 10.00 tot
17.00 uur. Locatie Petruskerk, Hoofdstraat 74 te Pieterburen

Op vrijdagavond 12
juli zal ik met mijn
band in het dorpshuis
komen spelen. Ik
woon hier nu anderhalf jaar met heel erg
veel plezier en heb
vooral door mijn muziek snel veel contacten opgedaan
(misschien herinneren
jullie je mijn oproep
voor muzikanten nog
wel). Wat is Onderdendam een leuk
dorp! Daarom wil ik
heel erg graag spelen
in óns dorp. Ik hoop dat jullie met mij (en voltallige band
van mannen uit Winsum; gitaar, basgitaar, toetsen en
percussie) de vakantie in willen luiden. We spelen eigen
muziek, Nederlandstalig, over de dingen die het leven
mooi maken. Of juist verdrietig. Ook hebben we een paar
bekende klassiekers naar het Nederlands vertaald. We
beginnen om 20 uur, kaarten kosten €5,- en kunnen gereserveerd worden door een mail te sturen naar
mail@marlotmuziek.nl. Ik hoop jullie daar te zien, dan
gaan we er een mooie zomeravond van maken.

Rug
Met mijn rug
naar de wereld
sta ik
op de dijk
voor me
niets
dan leegte
't is er
oorverdovend stil
Het Wad
is de ruimte
tussen
wat ik moet
en wat ik wil

Veel liefs, Marlot

Het riet.

Dichter bij het Wad

Als ik het riet zie wuiven,
zie buigen door de wind,
wat zacht gepluisde kuiven,
zie groeten eensgezind.

Expositie Waddendichter Inge Zwerver in Petruskerk Pieterburen
Onder de naam Wadwicht deelt Inge Zwerver haar gedichten via de sociale media waar liefhebbers van het
Waddengebied haar al enige tijd volgen. Bij haar gedichten plaatst ze altijd een sfeervolle foto. Een selectie van
haar gedichten en foto’s heeft Zwerver gebundeld in het
boekje Dichter bij het Wad. De gedichten zijn toegankelijk, herkenbaar, klein en helder. Ze gaan over het prachtige Waddengebied en over gevoelens van de mensen
die je daar treft.
Tijdens de zomermaanden exposeert de Waddendichter
haar gedichten op verrassende wijze in de prachtige Petruskerk van Pieterburen. Aan de expositie zal ook een
gedichtenwedstrijd worden verbonden. Informatie hierover kunt u vanaf 6 juli vinden in de Petruskerk en op
www.wadwicht.nl
De opening van de expositie ‘Dichter bij het Wad’ is zaterdag 6 juli om 11.00 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk. Naast de openingshandeling neemt de dichter

Dan kan ik niet begrijpen,
dat er geen eenheid is.
de mensen willen rijpen,
maar doen het fout, gewis.
De een die gaat de ander
vaak zonder groet voorbij.
Ze zien niet naar elkander,
al gaan ze zij aan zij.

Elk gaat zijn eigen wegen,
elk heeft zijn eigen rij.
Het riet wuift allen tegen,
het wuift naar U en mij.
Jantje Bulthuis
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Ons krantje
wordt gevuld
door ons ,als
dorpsbewoners van Onderdendam.
Normaal bestaat het
krantje uit 12
bladzijden.
Bij heel veel
kopij wil het
wel eens 16
worden. U
begrijpt dat
indien er
geen 16
papagina’s
gehaald worden, we terug moeten
vallen op 12.
De extra berichten zetten we op de
website.
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Vrouge vogels ien Onderndaam (157)

ik over het aantal insecten in het buitengebied. Dat is
echt heel karig. Je merkt het ook aan de hoeveelheid
boerenzwaluwen [ Foto 1 ] . Die zijn op twee handen te
tellen in het gedeelte van Onderdendam waar ik woon.
Dat is echt heel teleurstellend. Voor het eerst merkte ik
ook hoe boerenzwaluwen hun leven niet zeker zijn. 13
Juni merkte Brenda Stavast op de Bedumerweg
dat er nogal hard geklopt werd tegen de
muur van haar zolderkamer. Wat bleek, een
specht was bezig in te
hakken op een van de
drie zwaluwnesten onder de dakrand en nadat hij een flink gat daar had gemaakt, werden de aanwezige jongen opgepeuzeld. Vanuit menselijk perspectief een drama . In de natuur is t
eten of opgegeten worden dagelijkse werkelijkheid [ Foto 2 ] .

Tekst: Kees Willemen
Foto’s: Marina van Haalen, Sieb-Klaas Iwema en Kees
Willemen
Weer is een fantastisch fenomeen vooral omdat het je zo
heerlijk op het verkeerde been kan zetten. Was vorig jaar
de maand juni uitzonderlijk koud maar bovenal droog, dit
jaar leek dat bijna dezelfde kant uit te gaan. Weer een
koud en droog voorjaar, maar gelukkig is het zover niet
gekomen. Integendeel, de maand juni wordt beschouwd
als de warmste ooit en eindelijk is er ook wat meer neerslag gevallen. Dat was nodig want de maand mei hieraan
voorafgaand was het kurkdroog.
Maar eerst maar eens het bewijs dat de temperatuur zo
hoog was. Dat laat zich aflezen aan de gemiddelde ochtendtemperatuur die 12, 4 graden was. Wat voor een geweldige ommekeer dat is, blijkt wanneer je de gemiddelde
ochtendtemperatuur om 6 uur ’s ochtends van de maand
mei daar naast legt. Die was 5, 1!. En ook aan de droogte
van de bodem kwam een eind hoewel we er nog lang niet
zijn. Van 27 mei – 22 juni viel er 52, 5 mm regen. In mei
was dat maar 9 mm. Op zeven en twintig dagen waren er
negen dagen zonder en achttien dagen met neerslag. Er
waren een paar uitschieters zoals dinsdag en woensdag 11
en 12 juni met 11 en 10 mm. En een stevig onweer op 4
juni met hevige windstoten.

Vergroot geluk
Er gebeuren wel meer bijzondere dingen. Zo kraakte een
zwerm aardhommels een nestkastje op het erf van SiebKlaas Iwema.
Aardhommels
[ Bombus terrestris L. ] zijn
herkenbaar
aan hun witte
behaarde achterlijf [ Foto
3. ]. En waar ik
ieder jaar op zit
te wachten is
de komst van
de gierzwaluw [ Apus apus L. ] . Dat is geen blijvertje in
Onderdendam. Hij verschijnt even en verdwijnt dan
weer. Kennelijk zijn er te weinig goede nestmogelijkheden op daken. Meestal gebeurt dat in de laatste week
van mei. En ook nu weer, op maandag 27 mei zag ik er
twee vliegen tijdens mijn namiddagwandeling. Kwikstaarten behoren wat mij betreft bij de overgang van
lente naar zomer. Deze akkervogel die ook van een
beetje water houdt zag ik zelf op donderdag 30 mei op
het Betonpad vlakbij het hoogholtje naar de Bedumerweg. Het was een witte kwikstaart [ Motacilla alba L. ].
Maar mijn geluk werd nog vergroot toen bleek dat de
gele variant [ Motacilla flava L. ] zich gevestigd had met

‘ Drama ‘
De wind zat daarnaast ook meer dan de helft van al die
dagen in de westhoek. Al die neerslag zorgde ervoor dat
het gras voorspoedig groeide en dat sommige melkveehouders al voor de tweede keer konden laten maaien.
Omdat ik er twee keer per dag wandel, heb ik het meeste
zicht op de oostkant van ons dorp. Rozeboom daar liet in
twee etappes op 1 en 17 juni maaien En Harm van der Giezen op donderdag 13 juni. Omdat het dreigde te gaan regenen moest hij heel
snel spreiden,verhakselen en laten inkuilen . En dat bijna binnen een etmaal.
Dat was echt aanpoten
geblazen. Dat zijn allemaal goede berichten.
Minder optimistisch ben
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een aardig aantal in de akker met wintertarwe op het
Betonpad. En af en toe over wipte naar de toppen van de
meidoornstruiken [ Foto 4. ]
Onverstoorbaar
Aan hazen [ Lepus
europeus L. ] geen
gebrek deze
maand. Mijn hond
Nantske reageert
daar de laatste tijd
zeer verrassend
op. Ze lijkt in te
zien dat hazen nu
eenmaal veel sneller lopen en dat het weinig zin heeft ze te achtervolgen.
’S Ochtends heel vroeg heb je de meeste kans om ze te
zien. Zo zag ik woensdag 5 juni rond zessen drie hazen
grazen op de wei met de terp in het midden aan de
noordoostkant van ons dorp. En op vrijdag 21 juni ook
rond die tijd verraste ik een haas vlak tegen de sloot aan
die langs het Betonpad loopt. Ik denk dat de afstand niet
meer dan drie, vier meter was. De haas keek me aan en
bleef onverstoorbaar zitten [ Foto 5. ]. Voor veel twijfels
zorgde een zwerm kieviten bij mij. Meer dan twintig kieviten zag ik zwermen ’s ochtends vroeg , maandag 17
juni. Als kieviten elkaar gaan opzoeken betekent dat
meestal dat ze nog even samen opvetten en dat ze besloten hebben te vertrekken. Dit omdat de jongen vliegwaardig zijn voor de lange trek naar het zuiden of omdat
ze dit jaar helemaal geen nachwuchs hebben gekregen.
Ik ben eerlijk gezegd bang voor dat laatste .

gewone wolken, die hooguit zo'n 20 kilometer hoogte bereiken. Na zonsondergang weerkaatsen die hoge wolken
nog een tijd zonlicht. ‘ Twee fotografen lieten zich inspireren en stuurden afzonderlijk van elkaar hun impressie op.
Marina van Halen van Onderwierum [ Foto 6. ] en de vaste

fotograaf van deze rubriek , Sieb-Klaas Iwema
[ Foto 7. ]. Dat geeft maar weer eens aan hoeveel opmerkelijke zaken er gebeuren in het buitengebied van ons
dorp op gebied van landschap en natuur. Mochten jullie
deze zomer nog wat aantrekkelijk zaken ontdekken en/of
fotograferen , mijn brievenbus en mailbox staat zoals altijd
ervoor beschikbaar:
Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderdendam
Tel.050-3049464 Mobiel: 06-18849215 E-mail:
c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl

Opmerkelijk
Tenslotte de nacht van 21-22 juni was nog een bijzonder
natuurverschijnsel te zien: lichtgevende nachtwolken. Op
de internet- encyclopedie Wikipedia vond ik deze korte
uitleg : ‘ Het zijn een soort wolken die voorkomen op
ongeveer 75 tot 85 kilometer hoogte, veel hoger dan

En wie mijn dagelijkse ‘avonturen ‘wil lezen . Iedere dag
schrijf ik een blog over natuur- en landschapsbeleving
rond Onderdendam op Facebook, ‘De winkelhaak geheten: www.facebook.com/kees.willemen92
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Belangrijke telefoonnummers

Kerkdiensten Ned. Hervormde Kerk
07-07-19

Huisartsenpost
Na 17.00 uur en voor 8.00 uur, in het weekend en op
feestdagen. Tel: 0900 - 9229

19.00 uur

ds. C. Hoek

14-07-2019 19.00 uur

ds C Hoek

21-07-2019 19.00 uur

dhr M de Jager (Groningen)

28-07-2019 19.00 uur

ds C Hoek

Tandarts
In het weekend is er om 11.00 uur en 17.00 uur een
spreekuur. Buiten deze spreekuren is de verantwoorde-

Helaas hebben we geen kerkdienst van de gereformeerde
kerk in Bedum ontvangen.

lijk tandarts na telefonisch overleg te consulteren. Naam
en telefoonnummer van de dienstdoende tandarts is te
beluisteren op de telefoonbeantwoorder van uw eigen

De Poolse Bruid

tandarts.
Apotheek
De Vlijt 4 te Bedum tel. 050- 301 52 72
In het weekend en op feestdagen gesloten. Buiten openingstijden en voor spoedgevallen contact opnemen
met: Martini Apotheek (24 uur geopend)
Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen
Tel: (050) 524 57 00
Na 23.00 uur melden bij balie spoedingang
Uitvaartverzorger
G.J. Sikkema - Gebr. Gootjesstraat 39,
9953 PV Baflo Tel: 0595- 424222

Met de film in mijn achterhoofd begaf ik mij zondagmiddag 23 juni naar de theatervoorstelling van de Poolse
Bruid.
Natuurlijk ging ik in de eerste plaats uit pure nieuwsgierigheid. Tenslotte stond de theaterplek in ons eigen dorp. De
boerderij van Koos. Tja, zo heet die nog steeds in mijn
hoofd. Boerderij De Grote Haver klinkt heel anders.
Nieuwsgierig was ik ook zeer naar hoe de film waarin niet
of nauwelijks wordt gesproken vertaald zou worden naar
toneel. Daar zul je toch je mond moeten open doen. Voor
een uitverkochte zaal (schuur) (205 toeschouwers) waren
twee acteurs anderhalf uur zo indringend aan het woord
en speelden de twee muzikanten zo minimaal, maar zo
mooi aanvullend, dat de anderhalf uur voorbij vlogen. Ik
maak een diepe buiging voor alle mensen, die aan deze
produktie hebben meegewerkt. Onderdendamsters ga aub
kijken. U krijgt er spijt van het niet te doen.

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

De foto komt opnieuw uit het rijk gevulde archief van Jan
Mekkes. Het is de boerderij aan de Winsumerweg 3, ooit
van de familie Broekema.
Winsumerweg nr 3 zult u zeggen? Deze boerderij staat
toch gewoon aan de andere kant van de Warffummer
Maar, even verder als de B en B van Bob en Conny..
Precies,dat is em. Inmiddels heel flink opgeknapt , maar
het adres klopt. In tegenstelling tot Bob en Conny’s huis,
kan deze boerderij wel zonder boot of bruggetje bereikt
worden en wel vanaf de Winsumerweg.
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Agenda:

Kopij is van harte welkom!
Heeft u een nieuwsbericht, een oproepje, een recept,

Vanaf 14 juni theaterstuk De Poolse Bruid
in boerderij De Haver

schrijft u korte verhalen of gedichten, heeft u een club

Zomervakantie Dorpshuis: van maandag 29 juli tot en
met vrijdag 23 augustus is het Dorpshuis op werkdagen
gesloten (muv de vissers). In het weekend is het terras
geopend.

mand anders voorstellen of wilt u oproepen tot actie?

Laatste vrijdag van de maand komt SVO het oud papier
halen.

augustus 2019 naar de redactie van het

opgericht en zoekt u deelnemers, wilt u zichzelf of ieLaat het ons weten!
Stuur uw kopij in word per e-mail, uiterlijk zondag 25
Nijsjoagertje: nijsjoagertje@outlook.com
Redactie: Eddy Buisman,

Zaterdag 6 juli t/m zondag 25 augustus Expositie Waddendichter Inge Zwerver in Petruskerk Pieterburen

Annemiek Wassenaar en Annemieke Neuteboom

Vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus: SCHEEPSJOAGEN!!

Bijdragen o.a. van: Kees Willemen, Conny Rietema,
Dethmer Jonkhoff, Jan ‘t Mannetje, Annnemiek Wasse-

Maandag 26 augustus 20.00 u LEESKRING

naar.

Zaterdag 31 augustus: DE KERK opent haar tentoonstelling over garages in Amsterdamse Schoolstijl.

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

Molen De Zilvermeeuw is iedere zaterdag open voor bezoek.

Eindredactie en opmaak deze maand:
Eddy Buisman

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

Middelstumerweg 3 Onderdendam
nijsjoagertje@outlook.com
Donaties:
Richtbedrag € 10,00 per jaar. Graag op rekening:
NL78INGB0009014281 t.n.v. ‘t Nijsjoagertje

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