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Garages in Stad en Ommeland

Verkeer(d)

DE KERK (Centrum Groninger Amsterdamse School) organiseert van 1 september
t/m 13 oktober een tentoonstelling over garages in Groningen, gebouwd in de Amsterdamse School-stijl. Op 31 augustus is de officiële opening, waarvoor wij onze
dorpsgenoten hierbij allemaal hartelijk uitnodigen.

Tentoonstelling DE KERK
Programma Cultureel
Podium

Even voorstellen…
Nina Kooke
Een vakantieverhaal van
Jan Dijkema
Workshop Raku bij Jan
Mulder
Vrouge vogels
Foto: garage Dinkla Appingedam, collectie Groninger Archieven

De dorpsondersteuner
Verenigingenmarkt
Expositie Severine
Moedt
Verzoamelstee weer van
start

Geschiedenis automobielgarages
In 1898 werd de Groninger Willem Allard van Dam de trotse bezitter van het eerste
Nederlandse automobiel met een kenteken, uiteraard was dat nummer 1. In de jaren
daarna werd de auto steeds populairder en in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw,
steeg de verkoop tot een recordomzet. De garagebedrijven in Stad en Ommeland
groeiden uit hun schuurtjes en ondernemers lieten nieuwe panden bouwen volgens
de toen populaire architectuur van de Amsterdamse School. U kent er vast nog wel
een paar: De Fongersgarage in Groningen, garage Dinkla in Appingedam of DAGO in
Veendam. Allemaal prachtige panden waarin jarenlang bloeiende ondernemingen
gevestigd waren.
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Expositie Severine Moedt 01-09 t/m 31-12
Dorpshuis Zijlvesterhoek te Onderdendam

Garages in deze tijd
Inmiddels zijn de meeste gebouwen niet meer in gebruik
als garage, soms zijn ze volledig gesloopt, soms omgebouwd tot woonhuis. De tentoonstelling in DE KERK brengt
het verleden weer tot leven met historische en hedendaagse foto’s, bouwtekeningen, oude advertenties uit lokale
kranten en bijschriften met aanvullende informatie. Ook zijn
er enkele oude garage-attributen te bewonderen.

Mijn naam is Severine Moedt,
43 jaar en woonachtig in Assen. Van 1996 tot 2001 heb ik
met veel plezier in het prachtige Onderdendam gewoond.
En nog regelmatig ben ik hier te vinden. Samen met mijn
vriend op het water of tijdens het jaarlijkse Scheepsjoagen... Onderdendam heb ik in mijn hart gesloten.

Fiets– en autoroutes
Aansluitend op de tentoonstelling is er een boekje gemaakt
met drie fietsroutes en een autoroute. U fietst of rijdt door
dorpen als Bedum, Uithuizen, Spijk, Holwierde, Roodeschool, Kantens, Bierum, Usquert, Winsum, Mensingeweer
en Warffum. Allemaal plaatsen waar nog (voormalige) garages staan in de Groninger Amsterdamse school-stijl. Het
routeboekje (€ 2,00) geeft informatie over de geschiedenis
en de architectuur van het pand en u krijgt een doorkijkje
naar de jaren dat het pand nog splinternieuw was.

Vereerd ben ik dan ook dat ik mijn
grote passie fotografie met jullie mag
delen in het Dorpshuis de komende
maanden. Ik houd van landschapsfotografie en ben sinds 2018 begonnen met portret fotografie en bruidsreportages.
Wees welkom in het Dorpshuis om
mijn foto’s te bekijken.
Lieve groeten,
Severine Moedt
Wil jij ook een keer exposeren in “zaal 1” neem dan contact op met Jan Dijkema telefoon 06 48715892

Praktische info en dankzegging
DE KERK biedt met deze derde tentoonstelling weer een
originele blik op de architectuur in de provincie Groningen.
Vanaf 1 september tot en met 13 oktober kunt u het op vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur komen zien aan de Bedumerweg 34 te Onderdendam. De
entree bedraagt € 5,00.
De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Nutsdepartement Onderdendam en
de gemeente Het Hogeland. Verder door het ter beschikking stellen van garageattributen door Eric Kooi en Christiaan van der Ploeg uit Onderdendam. Waarvoor onze hartelijke dank!
Plaatselijke commissie De KERK
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Verkeer(d)
Soms lees je een column die je raakt: Ik citeer wat losse
zinnen… ‘afgelopen dinsdagavond werd een buurtgenoot
doodgereden. Hij werd slachtoffer van een van de tientallen huftertjes die hier op een gemiddelde avond door de
straat racen.’ ‘Dit was geen ongeluk, dit was een misdaad’ ‘Die man wist precies was hij deed maar het kon
hem niet genoeg schelen’ ‘Geregeld barst er ergens in
Nederland woede los, als er weer eens iemand wordt
doodgereden. Maar die woede trekt zich net zo snel weer
terug achter de voordeuren. Het enige wat overblijft is
een aantal vergeelde posters achter de ramen van portiekflats en ouderenwoningen: traag graag! Of snelrijders
zijn doodrijders. De woede is lokaal en kleinschalig.’
En dan nu het antwoord op de vraag waarom dit me
raakt. In Onderdendam wordt toch niemand doodgereden?
Ik zou zeggen, gelukkig niet! Maar dat ook wij zuchten
onder ‘huftertjes’ lijkt me zonneklaar en we zijn er nog
niet vanaf! De overheid werd in de column niet expliciet
genoemd maar in de ingezonden brief die deze week op
de column volgde wordt namens de Vereniging Verkeersslachtoffers, onder de kop ‘de politiek doet niks’ betoogd
dat wangedrag in het verkeer zeker een misdaad is. Maar
erger nog is dat de politiek, die zegt het aantal slachtoffers terug te willen brengen, dat niet laat zien in beleid.
Het terugbrengen van de snelheid, samen met effectieve
handhaving, is dé manier om de aantallen slachtoffers en
de torenhoge ergernis te verminderen.

Bedum. Ook wel genoemd ‘de Melkweg’… Hiervoor wordt
in ieder geval niet het Boterdiep omgelegd blijkt uit de
plannen die in juni werden toegelicht in Hotel ’t Gemeentehuis. Dat is absoluut winst maar door de aanleg van deze
verbinding zou de verkeersdeelnemer zomaar eens op
het idee kunnen komen om van Ranum door te steken via
Onderdendam rechtstreeks naar de Eemshavenweg..
In de column wordt gesproken over het feit dat de woede
lokaal en kleinschalig is en dat herken ik ook zeer. De afgelopen jaren is door de gehele Provincie Groningen aan
herinrichting van wegen en dorpen gedaan. Overal 30 km
borden, nieuwe wegindeling, fietsstroken en stoepen.. en
nu? In Onderdendam zou ‘shared space’ de oplossing zijn:
Deel de openbare ruimte, zorg voor elkaar, hou rekening
met elkaar. Het bleek een utopie voor de oplossing van de
verkeersproblemen zoals sommigen, waaronder onze bekende dorpsgenoot Aart Brakema al voorzagen. Want de
‘huftertjes’ van deze wereld houden alleen maar rekening
met zichzelf, het vrachtverkeer moet steeds effectiever
van A naar B en het landbouwverkeer groeit niet alleen in
breedte en hoogte maar ook daar is het devies tijd is geld.
In de media duiken voortdurend dorpen op die hun woede
uiten over de te hardrijders en het teveel aan verkeer. De
dorpen zoeken de oplossing in het plaatsen van bloembakken, delen 30 km stickers uit, er worden campagnes
van Veilig Verkeer Nederland georganiseerd etc. ‘Allemaal
nuttig, allemaal vast en zeker bewezen effectief. Maar we
zijn blijkbaar niet het slag mensen die gewoon eenzijdig
een weg onveilig verklaart en er een aantal zeecontainers
neerplempt’. Om dat laatste naar Onderdendamse begrippen te vertalen: die de brug ophalen!

Die torenhoge ergernis in ons dorp wordt niet door iedereen gedeeld maar gemakshalve laat ik de dorpsgenoten
die geen probleem hebben met het verkeer buiten beschouwing en richt ik me tot dat deel van het dorp die de
ergernis wel aan den lijve ervaart. Die groep moet toch de
laatste zes weken groter geworden zijn nu al het verkeer,
vanwege het afsluiten van de N361 bij Adorp, over Winsum en Onderdendam werd omgeleid. .. Maandag 26
augustus om 6 uur gaat de N361 weer open dus dan kan
Onderdendam de stand van zaken opmaken. En dat zullen we ook zeker gaan doen want voor de zomer van
2020 én die van 2021 staat ons opnieuw een stroom verkeer te wachten omdat dan de N361 opnieuw wordt afgesloten voor de herinrichting van Sauwerd en de herinrichting van Winsum.
Verder komt er een nieuwe noordelijke verbinding van
Ranum naar de rotonde op de Onderdendamsterweg, de
zgn.’ Kortsluiting’. Het bestemmingsplan ligt op dit moment ter inzage. Het centrum van Winsum moet ontzien
worden vinden zowel de Gemeente als de Provincie.
Mocht je daar al begrip voor op kunnen brengen (en in
theorie kan ik dat..) blijft de vraag of er daarbij dan ook
gedacht is aan de consequenties voor Onderdendam.
Verder noem ik dan nog in september de start van de
werkzaamheden aan de ‘oostelijke ontsluitingsweg’ rond

In het gesprek met de wethouder dat volgde op de botsing
van een ‘convoi exceptionel’ met de goot van Toos en Eddy Buisman kwamen een aantal bezorgde Onderdendamsters samen. We verwachtten geen directe oplossing maar
konden ons verhaal kwijt en waren blij met de aandacht.
Jolanda Dijkhuis, onze dorpencoördinator verdient een
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Een liefhebber van ‘fantasy’ als gastouder in de van Royenstraat….

pluim voor haar snelle actie om de politiek aan de keukentafel te krijgen. Nu ik toch aan het uitdelen ben, mogen de verkeersregelaars een hele dikke pluim in ontvangst nemen, mevrouw Gerda die ons verkeersprobleem zelfs tot Jinek bracht, Eddy voor zijn gebruik van
Facebook en natuurlijk Afiena die al jaren de vinger aan
de pols houdt en ons in het Nijsjoagertje van juni al waarschuwde voor de overlast die de afsluiting van de N361
met zich mee zou brengen.

Het begrip ‘nieuwe bewoners’ is niet meer zo van toepassing op het gesprek dat ik deze maand voer in de van
Royenstraat. Aan de rechterkant van het paadje naar de
speeltuin woont Nina Kooke met haar partner Tibor, de
kinderen Sofie en David en een forse kat (Maincoon) die
luistert naar de naam Walter.

We hebben dus aandacht gehad, van de pers, van de
politiek, van verschillende ‘omgevingsmanagers’ en er
werd best adequaat gereageerd. Bijvoorbeeld op het verzoek om waarschuwingsborden te plaatsen bij de drempels van het dorp aan de Middelstumer-, de Warfumeren de Bedumerweg. Maar heeft het geholpen?

Een paar maanden geleden hadden Nina en ik elkaar al
eens kort gesproken en op mijn suggestie voor een interview ging ze enthousiast in.
Het gezin
woont sinds
februari 2018
in Onderdendam en dat
bevalt goed,
een mooi dorp
en aardige
mensen. Nina
is geboren in
Saaxumhuizen en dus wel gewend aan het dorpse leven.
Na haar MBO opleiding is ze tijdelijk aan het werk gegaan
in Oostenrijk en niet in de richting van haar opleiding, mode, maar in de horeca. Het werk achter de cocktailbar in
Hinterglemm beviel haar zo goed dat ze langere tijd is gebleven. Daar heeft ze Tibor ontmoet, een Hongaar van
geboorte die ook werkzaam was in de Oostenrijkse horeca. Hun dochter Sofie is daar geboren en daarna verhuisden ze naar Nederland. Voordat ze in Onderdendam kwamen wonen was Uithuizen hun woonplaats. Via haar
vriendin Natasja (voorheen woonachtig op de hoek van de
Bedumerweg en de van Royenstraat en daar gastouder)
werd bekend dat er een huis te huur kwam. Dat was na
het wonen op een krappe bovenwoning, een hele vooruitgang. Een ruimer huis met een tuin en de speeltuin heerlijk dichtbij!

Nee, natuurlijk niet! Het voelt niet verkeerd maar dat is
het dan ook.. Wat nu? Ik zou in ieder geval voor willen
stellen om eens contact met andere dorpen te zoeken om
te zien wat er gezamenlijk bereikt kan worden. Misschien
kan de Vereniging Groninger Dorpen hierin een rol spelen? Verder voor Onderdendam om de tafel met alle partijen zoals door de wethouder ook is voorgesteld. Goed
evalueren en gezamenlijk kijken hoe het verder moet.
Spijkers met koppen want anders moet toch weer een
keer (buiten de geplande tijdstippen..) de brug omhoog!
Met dank aan Rosanne Hertzberger (NRC 17 augustus
2019 Column ‘een dode in het verkeer: gekmakend en
onsexy’)
Annemieke C.W. Neuteboom

Workshop raku stoken in
Onderdendam 14 en 28 september
Wegens succes, op 14 en 28 oktober weer een tweedaagse workshop raku stoken!
(Zie hiervoor mijn website WWW.dekeramiekbouwer.nl
onder raku stoken en/of you Tube.)

Met twee kleine kinderen en geen rijbewijs is Nina veel
aan huis gebonden maar dat heeft haar er niet van weerhouden om voor zichzelf te beginnen als gastouder. Ze
assisteert als vrijwilliger bij Juf Alet op de Peuterspeelzaal
en heeft op dit moment 7 aanmeldingen voor gastkinderen. Er kunnen er echter nog meer bij dus als er nog
een ouder op zoek is naar opvang?

De geplande data zijn op de zaterdagen van 14 en 28
september.
Om iedere deelnemer voldoende aandacht te kunnen
geven is er plaats voor maximaal 8 personen.
Op zaterdag 14 september gaan we iets maken en op
zaterdag 28 september gaan we het geproduceerde
glazuren en stoken.

Naast de zorg voor kinderen is Nina een echte ‘fantasy’
fan. Van jongs af aan is ze heel enthousiast. Ze is handig
met naald en draad en verzorgt haar eigen ‘fantasy’ kleding, ze bezoekt festivals en voegt op die manier een illusie van magie aan haar leven toe…
Annemieke C.W. Neuteboom

Beide dagen zijn vanaf 10.00 tot ongeveer 16.30 uur.
(dit is afhankelijk van de voortgang.)
Voor meer informatie over het programma en de kosten.corryjan@xs4all.nl of 050 3049532.
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Buren met vakantie

Winsumerdiep naar de Middelstumerweg gelopen en dan
niet de terugweg wetend.

Ben altijd héél blij als onze achterburen op vakantie gaan.
Nee, niet omdat we last van ze hebben, integendeel!
“Betere buren kan ik me niet wensen”. Maar omdat ik dan
de twee katten mag verzorgen: Micky, klein, zwart en lief
en Tiger, gestreept, jong en ook lief. Twee lieverds die
elkaar helaas niet kunnen verdragen.

Ik roep hem en het staartje gaat direct omhoog. Kalm
blijven denk ik, denk om het verkeer. Snel stap ik van de
fiets en pak mijn allergrootste vriend op. Aai hem. Zestig
jaar en tranen in m’n ogen……blij! Met de kat onder de
arm en de fiets aan de andere hand loop ik naar huis en
open de garagedeur. Daar staat onze kattenmand en doe
de tegenstribbelende kater er in. Luikje dicht. Klaar!
YEZZZ!

’s Morgens op tijd naar het grote
witte huis, Volkskrant uit de brievenbus halen en dan de voordeur
openen. Tiger staat al klaar achter
de keukendeur en laat me dat luid
miauwend weten. Hem pak ik het
eerst en draag ik al knuffelend en
goedemorgen wensend naar buiten. Vervolgens moet ik ouwe
Micky wakker maken, die draait zich nog even om op het
kleedje in de badkamer. Micky is een stuk lichter denk ik
telkens als ik haar optil. Ook zij naar buiten en het ochtendritueel is volbracht.

Mandje achter op fiets ik haastig terug en bij het huis hoor
ik de gekooide verloren zoon ineens spinnen….. thuis! In
de keuken laat ik hem los en knuffel het teruggekeerde
dier. Maar die wil liever eten, eten en nog eens eten.
Dankbaar hé…. Slaap lekker. Tot Morgen! Doei!!!!
Ik geloof niet meer zo als vroeger maar mompelde toch
iets van “Dank U wel Here………”. Missie toch geslaagd.
Janneman

Programma CPO

Na het avondeten thuis fiets ik opnieuw naar het huis op
het schiereilandje en staan beide poezen me al op te
wachten. Snel Janneman, kom! Hongerrrrr! Vanwege de
oneindige vete wonen beiden in een aparte ruimte en
voorzie ik ze dus gescheiden van elkaar van schoon water, brokjes en een kantenklare brok zalm of tonijn. Iets
wat ik alleen op Zondag eet… In de tijd ik dit klaarzet praten we wat over en weer over van alles en nog wat. Terwijl de katjes tevreden vreten doe ik de deur weer op slot
en is het avondritueel voorbij. Slaap lekker. Tot Morgen!
Doei!!!!

Hierbij een onvolledig maar veelbelovend overzicht van de activiteiten die
het CPO komend seizoen organiseert
in het dorpshuis:






Zo ging het de eerste tien dagen van de vakantie. Een
feest, iedere keer.
Tot Tiger er op de tweede dinsdagavond niet was…. Oei!
Nou ja, een jonge ontbalde kater….. morgen is ie er wel,
wist ik zeker! Maar nee, ook woensdags was zwarte Micky
de enige. Oei oei, beetje spannend dit… Donderdag is ie
er weer, kan niet anders! Ik vertel niets aan Dethmer en
Afiena, zou hun vakantieplezier enorm verstoren. Niet
doen dus.

In september mogelijk een verrassing!
In november een schrijversavond met Bert
Wagendorp i.s.m. de Leeskring Onderdendam.
Datum volgt.
Op 24 januari Ierse folkrock met Whatever's Left.
Op 28 februari speelt Waark de voorstelling 'Bevings'.

Op de Facebookpagina van het CPO is altijd de meest
recente informatie te vinden: https://www.facebook.com/
CultureelPodiumOnderdendam

In d’ oude kast daar liggen dingen,
waar ik als kind mee heb gespeeld.
Een popje met gebroken armen,
dat ik vol liefde heb gestreeld.
Er was ook nog een kinderschoentje,
een hel gekleurde rode bal.
Een boek met mooi bedrukte platen,
het liedje van de waterval.
Er lag een beertje zonder neusje,
een stoeltje en een wagenwiel.
In d’ oude kast daar liggen dingen,
de liefde van een kinderziel.

Donderdag wederom geen streepje, overal roepen, de
hele tuin en berm afzoeken. “Gelukkig is kleine Micky er
wél als ze zondag weer thuiskomen”, dacht ik hardop….
Ook de vrijdag was doodstil en een naar gevoel bekroop
me. Het tweelingbroertje van Tiger was al sinds enkele
maanden spoorloos. En nu hij….
Micky kreeg die vrijdagavond extra aandacht (leek alsof zij
haar huisgenoot totaal niet miste) en triest fietste ik via de
Zijlvesterbrug weer naar huis. Missie mislukt, kan er niets
aan doen maar voel me er wel verantwoordelijk voor.
Tot…………vlak bij huis……….Nee, dat kan niet! Hé?
Loopt ie daar écht?
En ja, het was Tiger. Ongelofelijk. Over de brug van het

Jantje Bulthuis.
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maak, kortom voldoende om het nog een hele poos in het
eigen huisje aan de Bedumerweg vol te houden. Buren
en bekenden houden een oogje in het zeil, zo nu en dan
komt er koffiebezoek, er wordt zo nu en dan even samen
gewandeld, kortom het lijkt op een bijna ideale situatie,
ooit beschreven in onze dorpsvisie. Hoe houden we met
elkaar mensen zo lang mogelijk in ons eigen dorp?

Programma september 2019

En toch doet ondergetekende een oproep voor extra hulp.
Jan doet dolgraag mee aan therapie-zwemmen op maandag- of op woensdagmiddag. En daar is telkens begeleiding bij nodig. Iemand die het naast ondergetekende leuk
vindt zo nu en dan Jan te begeleiden naar het zwembad
en hem te ondersteunen in het water. Natuurlijk moet je
het in de eerste plaats leuk vinden, maar...... je moet ook
beseffen dat het een flinke klus is, die de nodige verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Je moet in het water
in staat zijn om Jan stevig te begeleiden c.q. vast te houden en bij omvallen hem op tijd weer boven water te krijgen. Je moet derhalve ook wat in de mouwen hebben.
Ongetwijfeld zijn er mensen in ons dorp, die zo nu en dan
dit willen doen.

19 september 2019
Start van het nieuwe seizoen. We beginnen met koffie,
iets lekkers, bijpraten en ....... foto’s.
Iedereen is van harte welkom bij de
Verzoamelstee.
26 september 2019
Wij ontmoeten elkaar om 10.00 uur bij "DE KERK".
We bezoeken dan de tentoonstelling over "de garages"
die gebouwd zijn in de Amsterdamse Schoolstijl. Zie hoeveel dat er zijn in stad en ommeland.
Hans Stoelinga geeft een inleiding en u krijgt een kopje
koffie aangeboden.

Men kan zich melden bij ondergetekende. Eind augustus
begint het zwemmen al weer.

Bent u nieuwsgierig......ga met ons mee! Opgeven bij
Corry Mulder.

Eddy Buisman, 3049207

Voor elke ochtend
geldt: Zaal open 09:30
uur en aanvang 10:00
uur. Tenzij anders aangegeven.

Dorpsondersteuner Erica Eilander
Hallo Dorpsgenoten,
En toen was het al weer september. Hoog tijd om eens te
bekijken hoe het allemaal verloopt met De Dorpsondersteuner. De afgelopen maanden zijn vooral het inventariseren van de vraagstelling, het netwerken met dorpelingen, instanties en mede-dorpsondersteuners én het bedenken en uitvoeren van concrete plannen bewerkstelligd. Maar eerlijk is eerlijk; het blijft voor velen, denk ik,
nog vrij ‘vaag’ wat de functie nu precies inhoud.

Lekker lang in je eigen huis blijven
wonen — hulp gevraagd!

Daarvoor zal binnenkort een avond georganiseerd worden met de werk-, en evaluatiegroep waarbij we ( kritisch ) gaan kijken naar de ontwikkelingen en het verloop
tot nu, waar de verbeterpunten liggen en wat de verwachtingen zijn. In het Nijsjoagertje van november zal ik hier
verslag van doen.

Dat is natuurlijk niet alleen het streven van de overheid,
maar in de eerste plaats een diep liggende wens van de
ouder wordende mens. Dat het oud worden gepaard gaat
met gebreken, daar weten velen alles van af. En hoe fijn
is het dan om naast eventuele reguliere thuiszorg mensen om je heen te weten, die een langer verblijf in je eigen huis mogelijk maken. Dat gebeurt momenteel nadrukkelijk met één onzer dorpsgenoten.

Er is intussen een aanzienlijk aantal huisbezoeken geweest en de inloopochtenden op de donderdagen worden
goed bezocht. Hierbij komen bijvoorbeeld vragen aan bod
omtrent de openbare orde, die ik zelf oppak of indien nodig met hulp van Jolanda Dijkhuis oplos. Er komen vragen met betrekking tot het organiseren van evenementen
en er worden allerlei ideeën aangedragen.

Jan Knegt is zo'n dorpsgenoot. Bekend als molenaar van
molen de Hunsingo en een man, die zich uitstekend altijd
alleen redde, wordt tegenwoordig omringd door hulp.
Veel reguliere thuiszorg, maaltijdvoorziening, schoon6

Begin mei is er een Tuinproject opgezet waarbij met hulp
van een vrijwilliger van Opmaat een aantal tuinen in Onderdendam onderhouden werd. Helaas heeft deze vrijwilliger wegens omstandigheden voorlopig zijn werkzaamheden neer moeten leggen en zijn wij hard op zoek naar
nieuwe vrijwilligers.

parkeren op het terrein zelf.
De gedateerde binnenkant van het clubgebouw hebben
wij deze zomer volledig gerenoveerd. Binnenkort zullen
wij de opening van de vernieuwede kantine feestelijk
vieren, iedereen is hierbij van harte welkom, de datum en
uitnodiging volgen later.

Wat mij gelijk op het volgende punt brengt: De vrijwilligers. Graag zouden wij ook een avond organiseren
waarbij we in gesprek gaan met de bestaande en
(hopelijk) nieuwe vrijwilligers om te kijken hoe we een
helder netwerk kunnen opbouwen en per soort activiteit/
hulpvorm dit in kunnen delen. Denk bijvoorbeeld aan een
vervoers-poule, een klusjes-team of zouden we bijv. ook
een repair-café kunnen opzetten? Dit gaan we groepsgewijs doen in een informele sfeer. Alle ideeën zijn welkom
en hoe meer we de krachten bundelen des te beter kunnen we er voor elkaar zijn in ons mooie dorp.

Tot slot zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leden en vrijwilligers. Een keer vrijblijvend meetrainen is altijd mogelijk.
Het eerste traint op maandag en woensdag om 19.30 uur,
het tweede traint alleen op woensdag, deze training begint om 20.15 uur. Aanmelden kan door een keer langs te
komen of door een mail te sturen
naarinfo@svonderdendam.nl
Wij hopen u graag te zien bij één van onze wedstrijden
komend seizoen. Bestuur SV Onderdendam

Deze vrijwilligersavond hebben wij ingepland op dinsdag
1 oktober vanaf 19:30. De mensen die zich destijds
als vrijwilliger hebben opgegeven via de enquête krijgen
nog een uitnodiging per mail. Maar ook U die dit leest en
graag wat voor de medemensen in het dorp wil en kan
doen bent natuurlijk van harte uitgenodigd. Graag even
aanmelden via de mail dos.onderdendam@gmail.com
Hopelijk zien we jullie daar en als er vragen zijn hoor ik
het graag.

13 september: Verenigingenmarkt
voor alle dorpsgenoten
Het is eind augustus en het nieuwe verenigingsseizoen
begint weer. Je begint weer met je sport, leesclub of ander hobby. Vaak doe je hetzelfde als het jaar daarvoor.
Maar wat als je eens iets anders wilt? Of gewoon eens wil
weten wat er allemaal te doen is in Onderdendam? In ons
dorp zijn veel stichtingen, activiteiten, werkgroepen ect.
Eigenlijk zijn het er zo veel dat je soms door de bomen
het bos niet meer ziet!

Met vriendelijke groet,
Jullie Dorpsondersteuner Erika Eilander

Voetbalseizoen 2019 / 2020

Daarom hebben wij, Conny, Afiena en Anka, bedacht dat
het leuk zou zijn een markt te organiseren, waar alle verenigingen, clubs, werkgroepen en anderen zich kunnen
voorstellen aan het dorp. We hebben ze allemaal aangeschreven en gevraagd om op vrijdag 13 september van
20.00 tot 22.00 uur een tafeltje te reserveren.

Het begint bijna weer, het nieuwe voetbalseizoen. Ook dit jaar komt S.V. Onderdendam weer met twee teams uit in
de competitie waarbij een aantal leuke
streekderby’s op het programma staan tegen o.a. Kantens, Bedum, Noordwolde en Middelstum. We zijn dit jaar
zo ingedeeld dat het eerste en het tweede elftal alle zaterdagen op dezelfde dag uit en thuis voetballen. Bij de
thuiswedstrijden speelt het eerste om 12.30 uur de wedstrijden, die van het tweede beginnen om 14.30 uur. Vanaf nu zal maandelijks het programma van beide teams
opgenomen worden in het Nijsjoagertje. Wij zouden dat
dan ook leuk vinden om iedereen te verwelkomen als
supporter van beide teams.

Alle dorpelingen worden uitgenodigd om eens met eigen
ogen te zien wat er allemaal gebeurt. Mensen die er over
denken een hobby op te gaan pakken, lid te worden van
een vereniging, vrijwilligerswerk willen doen of gewoon
nieuwsgierig zijn...iedereen kan op 13 september naar de
markt komen en kijken wat hem of haar aanspreekt.
De tafels staan opgesteld in de gymzaal. Iedereen kan
erbij langslopen en in gesprek gaan met elkaar. Ook zijn
er flyers met informatie om mee naar huis te nemen.
Na afloop is er een drankje voor iedereen.

De afgelopen zomer hebben de leden van S.V. Onderdendam hard gewerkt aan het renoveren van de kantine
en het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen. Nu er
meer parkeerruimte is bij de kantine verwachten wij dat
dit minder overlast zal gaan geven met het parkeren
langs de Achterweg. Daarnaast kunnen we onze bus nu

U bent van harte uitgenodigd om zo samen het nieuwe
seizoen te beginnen!
Anka Hoven
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Vrouge vogels ien Onderndaam (158)

ren een grote mate aan sociale intelligentie bezitten. Daar
is dit een aardig bewijs van.

Tekst: Kees Willemen
Foto’s: Sieb-Klaas Iwema, en Kees Willemen

Holenbroeders

Beginnen we weer aan een nieuwe hittegolf? Dat vroeg ik
me vanochtend, zondag 25 augustus af toen ik de temperatuur weer pijlsnel zag oplopen naar 29 graden. Ik was
net begonnen aan mijn overzicht over 34 dagen, van dinsdag 23 juli tot 24 augustus. Vier en dertig dagen met soms
uitzonderlijk weer waarbij meteen de zes dagen in het oog
springen van 21 juli t/m 27 juli dat de temperatuur boven de
dertig graden steeg en op 24, 25 en 26 juli hier zelfs zesendertig graden werd gehaald. Officieel heet dat een hittegolf.
Die hoge middagtemperaturen hadden ook een gevolg
voor de temperatuur die ik zelf altijd meet, die om zes uur
’s ochtends. Gemiddeld kwam in die in deze periode uit op
15,1 graad. Een groot verschil met de laatste meting van
gemiddelde temperatuur in juni. Die was toen nog 12,4. Er
is heel wat voor nodig om zo’n grote sprong omhoog te
maken. Ochtendtemperaturen bijvoorbeeld van 24 graden
op vrijdag 26 juli bijvoorbeeld. Het ligt dan in de lijn der verwachtingen dat er heel weinig neerslag is gevallen. Dat
klopt dat was maar op elf dagen het geval waarbij de korte,
aaneensluitende regenperiode van zondag 11 augustus tot
zaterdag 17 augustus opvalt. Maar wie nu denkt dat er veel
regenwater in mijn meter is terechtgekomen vergist zich. In
die zeven dagen is er in totaal maar 34 millimeter regen
gevallen. Op heel veel van die zogenaamde regendagen,
betekende dat af en toe zo’n korte bui dat het effect in de
grond nauwelijks speurbaar was.

Donderdag 8 augustus streken drie bont gekleurde vogels neer in de wilgen die aan de rand van de tuin staan
van Marina van Haalen. op Onderwierum. Ze vroeg zich
af wat dat waren. Het zijn bergeenden [Tadorna tadorna
L.] , inderdaad bont gekleurd. Het mannetje heeft een
zwart iriserende kop , oranje snavel, witte nek bruine onderborst, witte buik en zwarte vleugelpunten. Het zijn holenbroeders. Ze broeden in holle bomen, konijnenholen,
overal waar ze hun jongen maar goed kunnen verstoppen. Wanneer de broedtijd voorbij is verzamelen ze zich
in de omgeving van de Duitse bocht , tussen de Weser
en de Elbe. Daar zijn wel 65.000 of meer exemplaren
van deze vogel geteld. Nadat de akker met wintarwe was
geoogst, was het moment daar om te bemesten. Vrijdag
9 augustus werd er vaste mest op uitgereden door Thybaut. En mesten dat gebeurde nu ook op de percelen
grasland in die omgeving waar verdunde drijfmest door
de loonwerker werd gespreid. In de derde week van augustus deed er zich een verschijnsel voor waar ik me
aanvankelijk het hoofd over heb gebroken hoe dat kon. Er
kwamen ’s ochtends voortdurend grote groepen ganzen
over die naar het zuidoosten vlogen vanuit het westen,
nogal doelgericht en vervolgens een groep tegenkwamen
die in tegenovergestelde richting vloog.

Sociale intelligentie
Voor de rest was het een eind juli/ augustus- maand voor
de boeren om U tegen te zeggen. Weinig regen betekent
dat er zonder hinder begonnen kan worden aan de tarweoogst. Op vrijdag 26 juli verscheen de eerste combine op
het perceel tarwe aan de oostkant van ons dorp, de akker
van de Maatschap Thybaut. En maandag 29 juli werd het
achter gebleven stro tot pakken geperst en opgehaald. Nadien frequenteerden enorme zwermen kraaien, kauwtjes,
meeuwen en eenden het stoppelveld. Op sommige ochtenden was de hemel letterlijk verduisterd door de kraaien. Die
een heel bijzonder gedrag ten toon spreidden. Ze kampeerden overdag in de weien rondom het gemaaide perceel. En
telkens ging dan een groep kraaien en kauwtjes de akker
op om naar achtergebleven tarwekorrels te zoeken. Wanneer die dan zat waren van het eten, gingen ze weer naar
de wei terug en verscheen weer de volgende groep totdat
iedereen de honger gestild had. Er wordt wel eens beweerd dat kraaien [Corvus corone L.] t.o.v. de meeste die-

Circus cyaneus
Tot ik een paar dagen later in het Dagblad Trouw las dat
dit de ‘slaaptrek was ‘. Slaaptrek? Dat wil zeggen dat
ganzen omdat dit een stuk veiliger is, ’s nachts slapen op
het water bv. in het Lauwers- of Schildmeer, en dan heel
vroeg ‘s ochtends op de wieken gaan als groep om een
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heel eind verder een wei met smakelijk eiwitrijk gras te zoeken om te foerageren. Eenmaal voldaan komen ze dan weer
terug. Er waren nog meer prachtige zaken te bewonderen
deze twee maanden. Sieb-Klaas Iwema, de vaste fotograaf
van deze rubriek, zag een grote lichtblauw gekleurde vogel
over een wei zweven, dacht eerst dat het om een groot uitgevallen meeuw ging, zag toen de gekromde snavel en kom
maar tot een conclusie komen, dit is geen meeuw maar een
blauwe kiekendief [Circus cyaneus L. . Een behoorlijk zeldzaam moment.

Nestkasten
Tenslotte hoeveel boeren- [ Hirundo rustica L. ] en huiszwaluwen [Delichon urbica L.] er in de omgeving van het Boterdiep dit jaar ter wereld zijn gekomen, bleek wel uit de enorme
zwerm van zeker vijftig exemplaren die ik vanochtend boven
het kanaal zag en die zich verdrongen voor de nestkasten
die hangen onder het dak van het huis van Brenda en Geerlof Stavast aan de Bedumerweg. Maar ook verder in de Beckeringhstraat is het zwaluwenpaar bij Corry en Jan Mulder
aan het voederen van reeds de tweede leg toe. Misschien
dat dit elders in het dorp ook het geval is. In ieder geval ook
op de boerderij van Sieb-Klaas Iwema aan het Jaagpad naar
Fraamklap. Al met al dus helemaal niet zo’n slechte zomer
voor vogels eigenlijk. Wie nieuws op dat gebied heeft, mijn
mailbox en brievenbus staan opnieuw wagenwijd open voor
al jullie belevenissen en waarnemingen
Kees Willemen

O help, wat gebeurt er nu?
Bij een nieuwe aanleg van beplanting vooral op voedselrijke grond gaat er van alles gebeuren. Kleigrond verwerken
of de grasmat lostrekken, grond verslepen van de ene
plek naar de andere etc geeft vaak een storingsreactie
van heel veel onkruid. Dat wat we nu juist net niet willen
zien. Maar het hoort erbij.

te beperken.
Ook tussen ingeplante wilde heestersbosjes en bosplantsoen (in de speeltuin) zal snel hoog opschietend onkruid
tevoorschijn komen. Wieden of schoffelen heeft hier niet
veel nut. Je houdt de grond open en zo blijft er een kiembed voor het onkruid aanwezig. Laat je de grond met rust
dan zullen na verloop van tijd de struiken hoog genoeg
groeien en boven het onkruid uit komen. Met hun bladeren geven ze genoeg schaduw om het onkruid er vervolgens onder te krijgen en te houden.
Zelfs distels verdwijnen weer als de grond tot rust komt.
En brandnetels tussen heesters worden minder als ze
lichtgebrek gaan krijgen. Tot die tijd kunnen ze het beste
gemaaid worden om verdere verspreiding te beperken.
Ook onkruiden aan de voet van een haag, kun je voorzichtig uitmaaien. Je kunt hier ook voorzichtig wieden
door ongewenste soorten uit te plukken, begin dan direct
als de planten nog heel klein zijn.
Bij het inzaaien van een bloemenmengsel op de rijke
kleigrond kiemt er ook meestal eerst veel soorten
(onkruid) die we niet meegezaaid hebben en ook niet
willen. Als je goed kijkt zie je onder de invasie van de
onkruiden de wilde bloemen kiemen. Maai de onkruiden
rustig af daarmee geef je de wilde bloemen licht en ze
zullen hun plek vinden.
In tijden waar iedereen de mond vol heeft over biodiversiteit, horen deze onkruiden er wel gewoon bij. Het gaat
niet goed met de natuur en we willen meer insecten hebben. Distels zijn een hele goede nectarbron voor vlinders
en bijen en op de brandnetels leven de rupsen van de
vlinders die we juist wel willen zien. Ook de forse hoge
pollen gras zijn het onderdak voor menig rupsje waarvan
we later als het een vlinder is geworden kunnen genieten
al ze rondvliegen. Laat dus ook waar het kan en niet storend is wat distels en brandnetel staan, en maai niet
overal alles gelijktijdig af. De vlinders zullen je dankbaar
zijn!
Appelscha augustus 2019 Heilien Tonckens, groenadvies (ww.heilien.nl)

Het zijn onkruiden die van nature op kleigrond voorkomen
met zaden die lang kiemkrachtig zijn en die ineens uit het
niets tevoorschijn lijken te komen. Ze reageren op de verstoring en grijpen de kans om te kiemen in open grond.
Veel soorten zijn eenjarig en verdwijnen al snel na 1 of 2
jaar. Als de grond weer tot rust gekomen is komen grasmat vormende soorten tevoorschijn en zijn deze eerste
onruststokers al vaak weer verdwenen. Om dit proces in
gang te zetten maaien we de vegetatie. Zo stimuleren we
de zodenvormende overjarige soorten en verdwijnen de
pioniers. We voeren het maaisel af om het voedselaanbod

Hulde aan de organisatie
en de vrijwilligers van het Scheepsjoagen.
Het was een geweldig weekend!
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Belangrijke telefoonnummers

Kerkdiensten Ned. Hervormde Kerk
01-09-19
08-09-19

19.00 uur
19.00 uur

15-09-19
15-09-19

09.30 uur
19.00 uur

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.

22-09-19

14.30 uur

29-09-19

19.00 uur

1-sep
8-sep
15-sep

09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur

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

15-sep

15.30 uur

22-sep
29-sep

09.30 uur
09.30 uur

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

Kerkdiensten Protestantse Kerk Bedum
B.J. Diemer
Doopdienst B.J. Diemer
Heilig Avondmaal
H.S. Huizenga
HA Alegunda Ilberi
H.S. Huizenga
B.J. Diemer
H.S. Huizenga

Sportief bewegen voor 65-plussers
De Verzoamelstee biedt samen met de sportvereniging
Balans uit Bedum en Het huis van de sport ‘sportief bewegen voor 65-plussers’ aan. Het afgelopen seizoen heeft
een kleine groep intensief deel genomen aan bewegings-/
balansen valpreventieoefeningen, aan groepsspel, en hersengymnastiek o.l.v. een gymlerares van Balans, gespecialiseerd in werken met 65plussers. Hebt u ook behoefte
aan meer bewegen in de wintermaanden, en wilt u zich
fitter voelen? Meld dan aan. U bent van harte welkom.

Uitvaartverzorger
G.J. Sikkema - Gebr. Gootjesstraat 39,
9953 PV Baflo Tel: 0595- 424222
Dierenartsen
Dierenartsenpraktijk Van Stad tot Wad, Bedum Voor
gezelschapsdieren: 050-3014260
Voor landbouwhuisdieren: 0596-518242
Dierenartsenpraktijk Noord West Groningen, Winsum Tel: 0595-441800

SPORTIEF BEWEGEN
Waar: Dorpshuis Zijlvesterhoek Achterweg 1.
Wanneer: elke maandagochtend van 10.30 tot 11.30 uur.
Start: maandagochtend 9 september 10.30 uur. N.B. U
kunt ook eerst twee gratis proeflessen bijwonen.

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

Na afloop een gratis kopje koffie. Kosten: 15 euro per
maand en eenmalig 7,50 inschrijfgeld. Kleding: gemakkelijke kleding en sportschoenen Opgave: Hanneke de vries
tel: 3049249 E-mail: hannahdeV47@gmail.com

Grote rampen en paniek bel: 112

Wedstrijden SVO

ds. G. Timmer uit Twijzelerheide
voorbereiding viering H.A.
ds. C. Hoek
viering H.A. ds. C. Hoek
nabetrachting H.A.
dr. T.T.J. Pleizier uit Groningen
bevestiging ambtsdrager
ds. C. Hoek
ds. C. Hoek

Thuis

Uit
21 september

1e ronde

OKVC3

Onderdendam 1

15.00

Poolster 4

Onderdendam 2

14.30

Onderdendam 1

FC LEO 3

12.30

Onderdendam 2

ZEC 3

14.30

28 september
2e ronde

11

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 of wilt u oproepen tot actie?
Laat het ons weten!

Agenda:
Opening tentoonstelling Garages in stad en ommeland
in DE KERK 31 augustus Bedumerweg 34 Onderdendam.
Sportief bewegen voor 65-plussers start maandagochtend 9 september 10.30 uur. Kosten: 15 euro per maand
en eenmalig 7,50 inschrijfgeld. Aanmelden: hannahdeV47@gmail.com

Stuur uw kopij in word per e-mail, uiterlijk zondag 22
september naar de redactie van het
Nijsjoagertje: nijsjoagertje@outlook.com
Redactie: Eddy Buisman,
Annemiek Wassenaar en Annemieke Neuteboom

Verenigingenmarkt voor alle dorpsgenoten 13 september
20.00 tot 22.00 dorpshuis
Vrijwilligersavond dinsdag 1 oktober vanaf 19:30 uur
dorpshuis. Aanmelden: dos.onderdendam@gmail.com

Bijdragen van: Kees Willemen, Jan Mekkes, Erica
Eilander, Afiena van Benthem, Jaco van Leeuwen
Foto’s: Sieb-Klaas Iwema, Annemiek Wassenaar

Molen De Zilvermeeuw is iedere zaterdag open voor
bezoek.

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

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

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.

Uit de oude doos…
Ook in 1931 (!) werd er al gesproken over de gevaarlijke onoverzichtelijke verkeersituatie in
Onderdendam. Met dank aan Jan Mekkes.
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