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Verenigingenmarkt
blijkt gezellige start.

Vrijdag de dertiende, een ongeluksdag zou je zeggen. Maar niets is minder waar in
het Dorpshuis waar die avond de eerste Onderdendamse Verenigingenmarkt werd
gehouden. Ons dorp kent veel verenigingen, clubs en ander georganiseerd vermaak
maar weten we eigenlijk wel van alles? Zit er achter een vereniging meer dan de
naam doet suggereren en hebben alle clubs wel voldoende mensen om de activiteiten te organiseren? De antwoorden op deze vragen was voornamelijk het doel van
deze avond.

Nijjoarsveziede zoekt
deelnemers.
Scheepsjoagbestuur
zoekt opvolgers
De Leeskring
Verzoamelstee zoekt
maaltijd-bereiders.

Dus waren er tien tafels voorzien van allerhande informatie over evenzoveel verenigingen. Klopt, 10 verenigingen zijn niet alle Onderdendamse clubs maar niet alle dragen
ook daadwerkelijk een activiteit uit voor het dorp; denk daarbij aan het NUT of de Molenstichting. Om 20.00 uur waren de tafels bemenst, zaten de deelnemers vol verwachting daarachter en kon de schare belangstellende de zalen betreden. Nou ja, schare, de
opkomst bleef wat achter maar absoluut te prijzen valt dat er zoveel nieuwe dorpsbewoners de avond hebben bezocht. Met oprechte belangstelling liepen zij tafel na tafel
langs en maakten met vele uit ons dorp kennis. Maar wat was er zoal te zien?
Je kon bijvoorbeeld
meemaken
dat Bennie en
Ruurd een
potje biljarten speelden.
Zij maakten
prachtige
combinaties
op het groene laken en
mocht het
een keer mislukken liep er
op de achtergrond een

Vrouge vogels
DE KERK wordt gerestaureerd.
Jan Dijkema vertelt
Gemeente Hogeland
wil vrijwilligers in het
zonnetje zetten.
Website vragen
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film mee om te zien hoe het wel moest. Afiena en Menna
zaten in het donkerste deel van de huiskamer achter een
stapel bakstenen en bossen groen. Vol verve werd daarmee de werkgroep Groen vertegenwoordigd waarbij zijdelings ook het volleyballen werd gepromoot (Menna). Hoewel vrijwel iedereen haar al kent, legde Erika aan belangstellenden nog een keer uit wat de dorpsondersteuner
allemaal doet. Haar tafel deelde zij met Dethmer die met
maar liefst drie petten duidelijk maakte dat je met hem
kon fietsen, het vuurtje van het VDO kon opstoken en dat
er GOO!-informatie verkrijgbaar was. Hennie was wat later
maar gaf iedereen die nog niet veel van SVO wist alle informatie die nodig was. De vlag van de voetbalclub domineerde de tafel, waardoor er geen twijfel was of je wel in
het goede dorp rond liep. Hans was de enige aanwezige
met een commerciële inzet, want zijn tafel viel vooral op
door de prijskaartjes. Boeken en kaarsen van De Kerk werden weliswaar niet grif afgenomen maar mooie reclame
was het wel. Onze Coöperatie Energiek wil een tweede

De Verenigingenmarkt is een groeimodel, denk ik. Dit
jaar veel voorbereidend werk gedaan door de organisatoren Anka, Afiena en Conny wat te kopiëren valt naar
een komend jaar. Nog meer deelname van verenigingen
zou leuk zijn, zeker als zij ook wat kunnen laten zien
(linedancers, koor, cabaret, peuterspeelzaal etc). Al met
al een succesvolle avond waar in ieder geval onze nieuwe
bewoners een goede indruk hebben gekregen wat er
allemaal georganiseerd is in ons dorp. Een tafel is nog
vergeten en die was niet onbelangrijk. Bij de ingang deelde Anka aan elke bezoeker een muntje uit voor een gratis consumptie, geschonken door het NUT.
Bob Assenberg

Oproep deelnemers Nijjoarsveziede
Het is weer herfst en dat betekent dat de voorbereidingen voor het cabaret over het jaar 2019 binnenkort gaan
beginnen.
Maar: geen Nijjoarsveziede zonder spelers, zangers en
schrijvers! Heb je altijd al mee willen doen? Vind je het
leuk om te schrijven en/of te zingen en/of te spelen? Of
speel je misschien een instrument? Het kan allemaal,
iedereen is welkom, meld je aan!

dak leggen met zonnepanelen en daarvoor kon je alle informatie krijgen en vrijblijvend intekenen bij Kees en Bob
die met Margot achter een doorlopende powerpoint presentatie zaten die de successen en de toekomst van de
CPO in 13 dia’s liet zien. Beetje karig misschien maar enthousiasme van het bestuur maakte veel goed. Dat gold
natuurlijk ook voor het bestuur van het Dorpshuis waarbij
de voorzitter met tomeloze energie.....ja, wat deed hij eigenlijk? Maar er was 1 tafel vertegenwoordigd door een
club die er op vele manieren bovenuit stak. Waar je
meteen wilde vragen naar welke rekening je de contributie moet overmaken. Waar je ogen en oren tekort kwam
aan informatie en vrolijke foto’s. Waar met zoveel warmte
en zorg de aankleding was gemaakt dat je direct een lifetime lidmaatschap wilt afsluiten. Dat was de Verzoamelstee. Ik geef toe, deze doelgroep heeft misschien wat
meer tijd voor de voorbereiding dan menig ander
(werkend) bestuurslid maar dan nog was die tafel de
meest wervende en informatieve vrolijke noot van deze
avond.

We trappen altijd af met een brainstormsessie van
(leuke) onderwerpen en gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Daarna verdelen we de onderwerpen over verschillende groepjes, die er tekstueel en muzikaal mee
aan de gang gaan. Zo wordt uiteindelijk de voorstelling
samengesteld tot één geheel. De voorstelling is op vrijdag 10 januari 2020.
De eerste bijeenkomst is op woensdag 16 oktober om
20.00 uur in het Dorpshuis. Die avond spreken we dan de
volgende bijeenkomsten af. Als je 16 oktober niet kan
maar wel mee wilt doen, laat het dan weten via een mail
aan zwierstra@hotmail.com
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Feest voor alle vrijwilligers in Het Hogeland

De problematiek van een website

De gemeente Het Hogeland en de Stichting Werk op
Maat organiseren een feest voor alle vrijwilligers in de
gemeente. Het is een blijk van waardering voor het vele
werk dat ze verzetten.Het feest is op 5 oktober op landgoed Verhildersum, Wierde 40 in Leens. Het begint om
13:30 uur duurt tot 16:30 uur. Alle vrijwilligers die zich
inzetten binnen de gemeente zijn welkom.

In ons dorp Onderdendam bestaan diverse websites. Zo
heeft het dorpshuis er eentje, de Verzoamelstee, Het
Scheepsjoagen, de voetbalclub en ongetwijfeld zijn ze
hiermee niet genoemd.
In een tijd waar men via facebook razendsnel nieuws
verspreid, heeft de website het wat moeilijker. En toch
heeft de website bestaansrecht. Natuurlijk in de eerste
plaats voor hen, die geen facebook kennen of willen.
Maar in de tweede plaats kun je veel meer kwijt op een
website. In alle rust kun je op een website een informatief artikel lezen. Facebook leent zich daar toch minder
voor, hoewel Kees Willemen dagelijks bewijst dat ook
langere stukken gelezen worden op facebook. Maar
toch.
De website ONDERDENDAM.COM is zo’n site, waarvan je
je afvraagt of deze een functie heeft. Zoek je nieuws over
de voetbalclub dan surf je hun site, zoek je nieuws over
DE KERK, dan ga je daar naar toe. Een voorwaarde om
een site frequent bezocht te laten worden, is de actualiteit. Zo blijken de sites van DE KERK en de VERZOAMELSTEE zeer up to date. De rest maar mondjesmaat.
Om in deze brei van websites wat duidelijkheid te verschaffen zou ondergetekende het wel fijn vinden eens
van gedachten te wisselen over het gebruik van de verschillende websites in één dorp en hoe dit beter te coördineren.
Het is misschien goed om de volgende cijfers van onderdendam.com te kennen. Deze site draait sinds december
2018 weer naar behoren en is sindsdien 20.000 bezocht.

Het programma is feestelijk en gevarieerd. Bezoekers
kunnen genieten van een hapje en een drankje. De borg
en de tentoonstellingen daar zijn vrij toegankelijk. Verder
staat op het programma:
• Theater Authentiek;
• Popkoor &Core;
• Mannenkoor Warffum;
• Gitaarspel van Jouke Aukema
• Yogales;
• Lezing ‘Vrijwilligers in de Tijd’, een tijdreis met muziek
en video.
• De Ideeënbank
Een aantal vrijwilligersorganisaties is aanwezig en vertelt
iets over zichzelf op de vrijwilligersmarkt.
Niet alle vrijwilligers realiseren zich dat ze vrijwilligerswerk doen. Ook mensen die bijvoorbeeld op zaterdag in
de voetbalkantine staan, voorleesmoeder zijn of zich inzetten in een Taalhuis of in hun buurt zijn welkom.

De teller geeft daarnaast aan dat er een gemiddelde van
37 bezoekers per dag is.
Misschien is het een idee onderdendam.com als een
soort verwijssite te gaan gebruiken met korte nieuwsmededelingen op de eertste pagina met daarin meteen een
verwijzing naar de juiste site en de site louter een agendafunctie te geven.

Hogelandsters kunnen zich voor 28 september per e-mail
aanmelden: b.vandenburg@hethogeland.nl, onder vermelding van ‘Aanmelden vrijwilligersfeest’ en de organisatie waarvoor men vrijwilligerswerk doet. Vrijwilligers
die problemen hebben met vervoer kunnen dit in de email aangeven. Dan wordt er naar een oplossing gezocht.

Wie wil er eens meedenken? Eddy Buisman
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schillende boomsoorten te herkennen. Kent U bijv. ""de
Kaukasische Vleugelnoot""?? Laat U verrassen.
10 oktober: Koffieochtend in ons dorpshuis, en hopelijk een bezoek van de peuters.
17 oktober: NAAR
DEN ANDEL

OPROEP VAN DE VERZOAMELSTEE

Wij bezoeken om
10.00 uur de voormalige lagere
school ""de
Holm"".aan de
Streekweg. We drinken daar koffie en Sandra Dijksterhuis vertelt over de verschillende activiteiten die er in
""de holm"" plaats vinden. En weet U wat
""verhalenvangers"" zijn ???Daarna nog even gezellig
snusteren in de inbrengwinkel, die ook in de school gevestigd is.

Wie durft de uitdaging aan om in de maanden oktober
tot en met maart één of meerdere keren een maaltijd te
bereiden voor de bezoekers van de Verzoamelstee?
Harry van ‘Harry’s foodservice’ heeft een aantal jaren de
maaltijden voor ons verzorgd maar doordat hij een andere baan heeft, moeten we op zoek naar een andere oplossing. We willen de maaltijden graag laten doorgaan
omdat de Verzoamelsteebezoekers ernaar uitkijken en
het heel gezellig vinden om samen met elkaar te eten.
Er wordt in totaal 6x gezamenlijk gegeten. We hebben
inmiddels 3 mensen bereid gevonden om een keer te
koken dus we zoeken nog voor drie maaltijden één of
meerdere koks. Het aantal eters ligt meestal rond de 20
personen en de verzoamelstee-maaltijd is meestal de
laatste donderdag van de maand van 12.00 uur tot
13.00 uur. Maar in overleg kan naar een andere donderdag worden geschoven.
Het mogen eenvoudige maaltijden zijn, de kookmogelijkheden in de keuken van het dorpshuis zijn beperkt. Kosten/baten plaatje in overleg en er is assistentie mogelijk
van mensen van de Verzoamelstee.

24 oktober: geen Verzoamelstee i.v.m. de herfstvakantie
LET OP: VERZAOMELSTEE
OP DINSDAGOCHTEND 29
oktober.
29 oktober:
Een klein
1000euro
feestje in het
dorpshuis. Van het bestuur van het Bedrijvenvoetbal Bedum ontvingen de Verzoamelstee uit Bedum en Onderdendam samen een cheque van 1000 euro.We vieren dat
samen met een kopje koffie, klein gebakje en een drankje met muziek van o.a. Hero Beukema en wellicht iemand van het Bedrijvenvoetbal.

Dus…. Lijkt u het wat? Meld u dan aan!!
Namens de Verzoamelstee,
Hanneke de Vries, hannahdeV47@gmail.com
tel: 050-3049249

Het programma voor de maand oktober:
3 oktober:

NAAR BEDUM

29 oktober: Wij zijn
blij dat we onze eigen bezoekers van
de Verzoamlelstee
weer een maaltijd
kunnen aanbieden.
Annemiek Wassenaar verzorgt dat
deze keer. Kos-

We ontmoeten elkaar om
10.00 uur bij
""de koffieleut"", Grotestraat. Samen drinken
we koffie en
ontmoeten
Peter Russchen, die ons iets gaat vertellen over de stenen die in de muren van de scheve toren kerk zitten en
buiten liggen. Verder lopen we een rondje om de kerk en
zullen we aan de hand van de bladeren proberen de ver-

ten:.............
Maaltijd aansluitend op de Verzoamelstee
Voor elke ochtend geldt: zaal open 09:30 uur en aanvang 10:00 uur. Mits anders aangegeven.
4

Zuid-Afrikaanse regering tegen de zwarte bevolking die
opkomt voor haar burgerrechten . De politiek van Apartheid wordt ingevoerd met een volledige scheiding in verblijven, wonen en openbaar vervoer van witten en zwarten. De zwarte bevolking wordt verdreven uit woongebieden en terug gestuurd naar hun zogenoemde thuislanden. De Anti Apartheidsbeweging ANC wordt verboden. Hun leiders, waaronder Nelson Mandela, worden
gevangen gezet of vermoord. Aan deze ellendige tijd
komt een einde met de vrijlating van Nelson Mandela en
een akkoord over gelijke rechten van alle burgers van
Zuid-Afrika. Het is Mandela's verdienste geweest dat de
overgang van Apartheidsstaat naar een democratie
vreedzaam verlopen is en niet tot een burgeroorlog
heeft geleid.
Waarom schrijf ik deze inleiding in vogelvlucht? Omdat
de actuele situatie in Zuid-Afrika alleen te begrijpen is
met kennis van deze lange geschiedenis van geweld en
rascisme. Deze geschiedenis is in alle poriën van de samenleving getrokken, zoals in ons land de geschiedenis
van de strijd tegen het water, het letterlijk en figuurlijk
polderen. De actuele situatie van Zuid Afrika vind ik tragisch en zorgelijk, omdat het land grote werkeloosheid,
ontzettend veel armoede en hiv slachtoffers kent en er
zeer veel geweld is in allerlei vormen. Tragisch omdat het
land niet alleen een prachtige natuur heeft , maar ook
een land dat welvarend zou kunnen zijn als er een bekwame en stabiele politieke leiding zou zijn, niet gehinderd en beschadigd door corruptie .

De Leeskring las het boek: Agaat, een meesterlijke
Zuid-Afrikaanse roman.
In de Leeskring lazen we de roman ‘Agaat’ geschreven in
het aan het Nederlands verwante Afrikaans door de ZuidAfrikaanse schrijfster Marlene van Niekerk. De roman verscheen in 2004 en werd in 2006 in het Nederlands vertaald
en gepubliceerd.
Nederland heeft een lange historische band met ZuidAfrika. Het begon met de vestiging van een VOC post in
Kaapstad in 1652 onder leiding van bevelvoerder Jan van
Riebeeck. Hoewel het louter om economische belangen
van Nederland ging werd het verdrijven en onderwerpen
van de plaatselijke bevolking met ethische ideologie omkleed: “ Mensen , het einde van de prehistorie aan de
Kaap is ingeluid, de moderne geschiedenis kan beginnen,
met de komst van Van Riebeeck heeft de beschaving zijn
intrede gedaan in Donker Afrika”. Bijna twee eeuwen later
kreeg deze beschaving een vervolg in de Grote Trek van
boeren, afstammelingen van de eerste VOC kolonisten,
naar het oosten. De boeren verdreven met geweld de
stammenvolken en bouwden grote boerenbedrijven en
begonnen het land geschikt te maken, vooral voor veeteelt. De oorspronkelijke zwarte bewoners kregen de keus
slaaf te worden of te vertrekken naar ver elders, naar onvruchtbare gronden. De boeren hadden enige tijd een
goed en rijk leven totdat Engeland zijn zinnen op ZuidAfrika als te veroveren kolonie had gezet. Dit werd ingegeven door de vondst van veel goud en diamant in de omgeving Johannesburg ligt. Dit leidde tot de zeer gewelddadige Boerenoorlogen tussen Engelse legers en de gewapende Boeren. De Engelse legers overwonnen uiteindelijk de
Boeren. Niet onvermeld mag blijven dat de Engelsen als
eersten concentratiekampen bouwden, waarin zij de vrouwen en kinderen van de Boeren onder zware omstandigheden opsloten om zo hun mannen tot overgave te dwingen. Deze politiek van hardheid en wreedheid zien we in
de vorige eeuw terug in het beleid en optreden van de

Ik schrijf de inleiding ook omdat alleen zó de inhoud en
de betekenis van de roman Agaat goed te begrijpen is.
De roman speelt op een ‘Plaas’ , dat is een complex van
boerengebouwen, woningen en schuren met daar omheen een enorm terrein aan land voor veeteelt. De plaas
is het economisch en culturele erfgoed van de Boeren
Trek. In het hoofdgebouw wonen de witte boeren en
eigenaren. In de kleine bijgebouwen de zwarte families,
waarvan de mannen en vrouwen voor de eigenaren wer-
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ken. Het is enerzijds een hechte, stabiele gemeenschap
met voor een ieder eten en huisvesting, maar anderzijds is
er de frustatie bij de zwarten van het ondergeschikt zijn,
van het onrecht van het ala ondergeschikte moeten werken op land dat oorspronkelijk van hun voorouders was.
De schrijfster , die zelf op zo’n plaas opgroeide, beschrijft
uitvoerig en beeldend het leven op de boerderij , de omgang met het vee en ook de omringende natuur en de sociale verhoudingen. Zij schept zo een boeiende context
voor het hart van de roman.

De DörpsDichter
Oktober 2019
Een mensenhart heeft vele kamers
Met heel veel ruimte oh zo groot
Veel plekjes zijn vervuld met liefde
Maar ook met tranen die je eens vergoot
’n Plekje voor vreugde ‘n plekje voor verdriet
Ver weggestopt zodat niemand het ziet
’n Plekje voor onzekerheid, ’n plekje voor zorgen
Veilig in een hoekje weggeborgen
’n Plekje voor teleurstelling, een plekje voor smart
ergens in een hoekje diep in je hart
’n Plekje voor geloof, hoop, liefde en geluk
Koester dit alles, het kan niet meer stuk
’n Plekje voor alle mooie herinneringen
Heel dierbaar zijn al deze dingen
Maar één speciaal plekje is voor Eén……
Die voor je zorgt en van je houdt
Iemand, waar je onvoorwaardelijk op vertrouwd

Dit hart van de roman is de ontwikkeling van de relatie
tussen de witte Milla , de boerin en eigenares van de plaas
en Agaat , haar zwarte huishoudster. Milla neemt Agaat
als klein meisje en pleegdochter in huis als zij denkt dat ze
kinderloos zal blijven. Maar als zij dan toch zwanger wordt
stuurt zij Agaat naar een zogenaamde buitenkamer. Agaat
komt zo letterlijk en figuurlijk tussen de zwarte gemeenschap en het witte gezin te staan. Dit vergeet Agaat niet.
Milla haalt vervolgens Agaat weer in huis als huishoudster
en als kindermeisje voor haar zoontje. Agaat neemt dan
wraak op Milla door het zoontje geheel voor zich te winnen, maar dit leidt gelukkig ook toch een oprechte liefdevolle band tussen Agaat en de jongen. Milla wordt ernstig ,
ongeneeslijk ziek. Zij heeft de ziekte ALS. Haar lichaam verlamt stapje voor stapje. Aan het eind van haar leven kan zij
alleen communiceren door met haar ogen te knipperen.
Milla wordt geheel afhankelijk van Agaat. De machtsverhouding tussen de twee kantelt volledig. Agaat begint op
verzoek van Milla de dagboeken van Milla voor te lezen.
Zo komt Agaat ook veel over Milla haar gevoelsleven te
weten . Als lezer leer je het tragische verleden kennen dat
deze vrouwen bindt en uiteendrijft. Het wordt je duidelijk
hoe en waarom de vrouwen tegenover elkaar zijn te komen staan. Er is nabijheid , maar ook grote afstand. Een
tragedie in het klein.

Sjoel-liefhebbers opgelet! V V O Sjoelen 2019 / 2020

Zuid-Afrika is een tragedie in het groot.

We gaan weer beginnen !!!!!!

Voor onze volgende bijeenkomst lezen we ‘De wereld van
gisteren’ van de Oostenrijkse schrijver Stefan Zweig. Hij
schreef het boek in 1942. Aan de hand van zijn herinneringen beschrijft en reflecteert hij op zijn leven en de geschiedenis van het einde van de culturele rijkdom van Wenen
door het uitbreken van WO1, het verloop van WO1 , de
periode erna, de opkomst van Hitler en het begin van WO
2. Het boek is voor het beoordelen van het huidige Europa
nog steeds actueel. Het maakt je alert om niet te naïef te
staan ten opzichte van nationalisme, populisme en de opkomst van kleine zeer gewelddadige groeperingen.

En wel op : Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

Jan ‘t Mannetje

Namens de sjoelcommissie

11 okt
8 nov
13 dec
17 jan
21 febr
20 mrt

De inleg is € 3.00 per keer Iedereen is van Harte Welkom
In Dorpshuis Zijlvesterhoek om 20.00
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Scheepsjoagbestuur op zoek naar opvolgers.

erg, we zijn er heel blij mee, maar het is een Onderdendams feest, dat zoveel mogelijk gedragen moet worden
door Onderdendammers. In het huidige bestuur, waaruit
onze zeer bezige bij Marjan Keller verdwijnt, zitten er met
Henri en Wiebe Zwerver nog slechts twee mensen vanuit
het dorp. Natuurlijk hebben Albert, Stijn, Edwin zelf en
Natasja Boukamp binding met het dorp, maar wonen en
leven er niet (meer) dagelijks. Blij zijn we dan ook heel erg
met vrijwilligers als Johan Tempel en Marten de Boer.
In bestuurlijke zin zijn we wat somber. Want ook wij
tweeën zullen er een keer mee stoppen. Edwin zit inmiddels vanaf
2001(!!) bij
het Scheepsjoagen. Vanaf 2004 al als
speaker. Jarenlang ook
als voorzitter
én penningmeester en
nu alleen
nog als penningmeester. Daar zal op niet al te lange termijn beslist
een eind aankomen. Nee nog niet volgend jaar en dat
geldt ook voor Henri Klok, die na volgend jaar vijf jaar het
voorzitterschap heeft en daarvoor ook al twee jaar bestuurslid.
Die lijn zag men in de toekomst graag weer. Een paar jaar
bestuurslid om daarna een aantal jaren een functie als
penningmeester of voorzitter te bekleden. Een oproep
vanaf deze plek (het Nijsjoagertje) heeft nog nooit wat
opgeleverd. En dus doen we dat nu ook niet. Wel hebben
we enkele mensen binnen het dorp op het oog, die naar
ons inzicht een echte versterking zouden zijn voor het
bestuur. Die willen we zeker in het komende jaar gaan
benaderen.
Dus volgend jaar gewoon weer in het laatste weekend van
de vakantie het Scheepsjoagfeest? Zeker weten, zegt Henri. Of de gemeente het Hogeland moet nog meer voorwaarden aan het feest gaan stellen. Op een gegeven moment houdt het echt op voor vrijwilligers te voldoen aan
allerlei eisen.

Exact vier jaar geleden zat ondergetekende in hetzelfde
knusse kamertje in huize vdKooi/Klok aan de UIterdijk
met de toen net aangetreden voorzitter Henri Klok en
de toen net afgetreden voorzitter Edwin Dokter, die
echter wel als penningmeester verder ging. Het was vier
jaar geleden een optimistisch gesprek. Het 25 jarig bestaan het feest kwam er aan, de voorzitter kwam weer
uit Onderdendam en de organisatie stond als een huis,
waarin slechts hier en daar wat verbeterd diende te
worden.
Gaat dit gesprek
dan wat somberder worden,
is de opening.
Absoluut niet,
roept Henri opgetogen. We
hebben zojuist,
mede door de
uitstekende
weersomstandigheden een prachtig Scheepsjoagfeest
achter de rug. Met voor het tweede achtereenvolgende
jaar een derde avond (de donderdagavond) met dit keer
het Biggelmeekoor uit Winsum, terwijl het jaar daarvoor
het Ainrummer Mannenkoor optrad. En beide keren met
succes. Moest de publieke belangstelling in het eerste
jaar nog wat op gang komen, dit jaar was dat al een stuk
beter, maar ook heel fijn, het werd meer een echte Onderdendamster avond met redelijk veel volk vanuit het
eigen dorp. Ook over de omzet die avond gaan wij niet
klagen.Ook
de vrijdag en
zaterdag verliepen redelijk
vlekkeloos,
waarbij de
zaterdagavond met
ontzettend
veel publiek
echt top was.
Was eerder de vrijdagavond een "dorps"avond, dat verschuift wat naar de donderdagavond. Het aantal decibellen van de bands en het voortdurend hierboven uit moeten schreeuwen,wordt wellicht de oudere Onderdendammer wat te veel?

We hopen met het huidige bestuur, waarvan het beslist
niet zeker is of er naast Marjan nog meer zullen stoppen,
vanaf de evaluatie, die net achter de rug is, maandelijks
bijeen te komen om het feest van 2020 opnieuw voor te
bereiden. Met daarin zeker ook de donderdagavond en
wellicht wat andere nieuwigheden. Want laat één ding
duidelijk zijn. Komt er door gebrek aan menskracht een
einde aan dit feest, dan komt het ook nooit weer terug.
En dat zou met name richting het hoofdonderdeel van het
feest, het SCHEEPSJOAGEN, waarmee ons dorp echt op de
kaart wordt gezet, ontzettend jammer zijn.
Eddy Buisman.

Toch verschijnen er wat donkere wolkjes in de verte.
Edwin: hoewel ieder jaar opnieuw het vrijwilligerslegioen
net op tijd weer compleet is, maken we ons jaarlijks
meer zorgen over het aanbod. Steeds vaker moeten we
een beroep doen op mensen van buiten het dorp. Niet
7
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Ondanks dat het een kleine club is, heeft het wel enthousiaste leden van allerlei pluimage. Met één gezamenlijke
hobby, fotograferen. We komen van september t/m juni
eens in de 14 dagen, op de donderdagavond, bij elkaar in
dorpshuis de Warf in Warfhuizen. De clubavonden beginnen om 20:00 en eindigen rond de klok van 22:00.
We werken met een jaarprogramma met daarin thema’s
en te bespreken onderwerpen. De ene donderdag leveren we foto’s in aan de hand van een thema [ bv de
Ploeg, guilty pleasure, schaatsen etc.]. Foto’s voor het
thema worden digitaal aangeleverd en via een beamer
bekeken. Vorig jaar hebben we een laptop, beamer en
scherm aankunnen schaffen dankzij een bijdrage van het
Loket Leefbaarheid.
De andere clubavond behandelen we een onderwerp. Dit
doen wel zelf of nodigen iemand uit die ons over dit onderwerp iets kan leren [bv creative nature, macro]. Ook
hebben we regelmatig een spreker of hebben we een
doe avond.
We hebben een aantal vaste items: de fotoketting. Ook
hebben we “De 10 foto’s”. Ieder lid krijgt aan het begin
van het seizoen een woord en moet hier dan 10 foto’s bij
maken. Hier hebben we het hele seizoen de tijd voor, de
10 foto’s worden op een van de laatste clubavonden getoond.
We houden ervan foto uitstapjes te maken. Zo zijn we
tijdens een meerdaagse reis al naar Helgoland, Schotland, Charleroi en Rostock geweest. Voor dit jaar staat er
in september een lang weekend naar de Eifel gepland.
Maar we maken ook dagtripjes en blijven dan wat dichterbij huis.

Van ‘Winsum Beweegt’ naar ’Het Hogeland Beweegt’
In de gemeente Winsum is vorig jaar met veel succes
‘Winsum Beweegt’ georganiseerd. Sport- en beweegaanbieders boden alle inwoners van deze gemeente kennismakingscursussen aan. Er waren maar liefst
120 deelnemers waarvan er 40 lid geworden zijn bij
de verschillende aanbieders.
Dit jaar willen we graag meer inwoners en dus meer
aanbieders op het gebied van sport en beweging
betrekken bij ‘Winsum Beweegt. Onder de naam ‘Het
Hogeland beweegt’ worden daarom ook aanbieders
in de regio Bedum opgeroepen mee te doen. Het is
de bedoeling om volgend jaar alle sportaanbieders in
de hele gemeente Het Hogeland te benaderen.
Via ‘Het Hogeland Beweegt’ kunnen sport- en beweegaanbieders hun kennismakingscursussen aanmelden. Het Beweegteam verzamelt deze aanmeldingen en stelt een folder met cursussen samen. Deze
folder wordt vervolgens huis-aan-huis verspreid. Op
deze manier krijgen alle inwoners in de regio een kans
om kennis te maken met sport en beweging.
Het Beweegteam Het Hogeland is een team sportprofessionals die voorheen namens de oude gemeenten
werkten (Winsum Vitaal en Huis voor de Sport Groningen). Sinds het ontstaan van de nieuwe gemeente
hebben ze de krachten gebundeld.

Lijkt de fotoclub je wel wat? Je bent altijd welkom om
vrijblijvend eens een paar keer te komen kijken. Voor de
data van de clubavond kan je altijd contact opnemen
met het secretariaat info@demarnerkiek.nl en neem
eens een kijkje op onze website. www.demarnerkiek.nl

Heeft u als aanbieder van een sport of beweegactiviteit interesse in het aanmelden van een cursus? Neem
dan zo snel mogelijk contact op met het Beweegteam Het Hogeland, te bereiken via j.meijer@mjd.nl. .

Fotoclub de Marner Kiek is een kleine
fotoclub, gevestigd in Warfhuizen.

Jazeker, Hij komt weer. Op
zaterdag 23 november hopen Sint en zijn Pieten
weer in Onderdendam te
arriveren. Het zal omstreeks 15.15 u zijn, waarna een rondgang door het
dorp volgt. Daarna ontvangt Sint heel graag alle
kinderen in het Dorpshuis.
Tot dan. In het volgende
Nijsjoagertje volgt meer nieuws hierover.

De club is opgericht in december 2006 en bestond in juni van
dit jaar dus 12½ jaar.
De club heeft een wisselend
aantal leden; het is nooit een
grote club geweest.
Het niveau van de leden is zeer
divers, van pas beginnende fotografen tot leden met een vakdiploma, hierdoor is de club zeer laagdrempelig.
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Vrouge vogels ien Onderndaam (159)
Tekst: Kees Willemen
Foto’s: Sieb-Klaas Iwema en Kees Willemen
Over gebrek aan stralend weer mogen we deze zomer niet
klagen. Het leek er zelfs op dat we na die tussen 21 juli/m/
27 juli, een tweede hittegolf gingen beleven vanaf maandag 26 augustus met opnieuw dertig graden in de schaduw. En nog een keer sloegen de weergoden flink toe met
een hoge temperatuur van negen en twintig graden om elf
uur in de ochtend op zaterdag 31 augustus. Maar deze
temperaturen hielden niet lang stand; de meeste mensen
zullen eerder de grijze luchten met af en toe korte flinke
buien zich herinneren wanneer ze terugkijken op de periode tussen 26 augustus en 22 september. Om precies te zijn
27 dagen.
Allereerst wat veel zegt over de weersperiode die we nu
ingaan: de zon komt veel later op . Maandag 26 augustus
was dat om 6u32 maar zondagochtend 22 september zitten we al ver over zevenen voordat er enige zonnestraal
boven de horizon verschijnt. Dat was toen pas om 7u18.
Soms betekent dat wel dat de morgenstond van een grote
schoonheid is, zoals zondagochtend de twee en twintigste

van zomer naar herfst in. Was vorige maand de gemiddelde temperatuur rond die tijd 15,1 graad, nu op datzelfde tijdstip kwam het kwik maar amper nog boven de
elf graden uit. Om precies te zijn: 11,2. We hebben ook al
vaker wind gehad die uit het noorden en noordwesten
blies ( zo.1 sept.;zondag 8 sept.;zaterdag 14
sept.;woensdag 18 sept; donderdag 19 sept. ) . Betekende voor mij een dik vest aan en een tussenjas erover
heen. Extra kil was het dinsdag 10 september bijvoorbeeld , met maar vier graden boven nul om 6u35. En de
dag ervoor was het al niet veel beter: zes graden. Dagen
waarop het regende waren net iets talrijker dan de dagen dat het droog was : veertien tegenover dertien.
Maar nog steeds kan er niet echt gesproken worden van
uitzonderlijk veel nattigheid . Er viel in bovengenoemde
periode maar 45,5 mm regen. Dat is wel aardig wat meer
dan vorige maand . Toen kwamen we niet verder dan 34
mm. Dat is echt veel te weinig om het grondwater op
peil te houden. Op mijn wandeling iedere ochtend kijk ik
dan ook tegen een droge sloot aan langs het Betonpad of
zoals het officieel heet Boterdiep OZ. Maar de laatste tijd
kom ik ook weer de oude naam tegen: Grote Haverpad.
Onbetaalde bedrijfsmedewerkers
Ik weet niet of de boeren heel erg gelukkig zijn met die
geringe neerslag. Tot nu toe hebben de grasboeren aan
de oostkant van het dorp met moeite een vierde snee
binnen gehaald. Op de grote percelen ging dat gedwongen efficiënt zodat mijn hond daar weer wat aan stukken
gereten hazenkadavers vond. Het blijft toch jammer dat
er niks op gevonden kan worden om zoiets te voorkomen. Maar hier en daar zag ik al schapen op het land.
Daar heeft men afgezien van een vierde snee. Meer dan
honderd vijftig schapen telde ik op de drie percelen
( inclusief die met de wierde ) van de familie Rozeboom [ Foto 2. ] . De in het
dorp bekende familie Ungersma heeft daar schapen
kunnen plaatsen. Ik begreep
dat zij wel meer loonwerk
doen voor Rozeboom. Schapen op het land brengen
insecten met zich mee maar
los daarvan is het nu precies
de tijd dat overal de langpootmuggen [ Tipula paludosa L.] te voorschijn ko-

bleek, met een volmaakt heldere lucht waarbij het oosten
zich tooide in een schitterend roodoranje [ Foto 1 ] .
Extra kil
Iedere maand neem ik ’s ochtends zodra ik buiten ben
( gemiddeld om kwart voor zes ) ook de temperatuur op.
En ook die maakte duidelijk: we gaan echt de overgang
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men: 9 september zag ik de eerste op het wandelpad, voor mij is het nog steeds ‘het kleipad ‘ -, naar het landgoed Oude Bosch. Langpootmuggen boren gangen in de
grond , leggen daar eitjes die zich ontwikkelen tot emelten. Dat zijn wormachtige insecten waarvan melkveehouders niet blij worden. Die vreten namelijk het wortelstelsel
van graszoden weg. Een perceel dat door een uitbraak van
emelten geteisterd wordt, ziet er geel gevlekt uit door de
verdorring van de zoden. Beste bestrijdingsmiddel : zwarte
kraaien [ Corvus corone L. ] . Hordes kraaien verschijnen in
weien waar veel emelten actief zijn. Ik noem kraaien daarom ook altijd de onbetaalde bedrijfsmedewerkers van de
boer.
Tien centimeter lang
Bijzondere waarnemingen zijn ook weer te melden. Door
het warme weer zijn er nog ongekend veel libellen actief.
Voorwaarde is warmte en vochtigheid in de buurt. Libellen, hoe fraai ze er ook uitzien, zijn roofdieren die jagen op
andere insecten.
Onze vaste fotograaf Sieb- Klaas
Iwema kreeg een
blauwe glazenmaker voor de
lens , de Aeshna
juncea , vleugelspanning 95 mm,
76 mm. lang
[ Foto 3 ] . Hij
fotografeerde daarnaast ook een merkwaardige rups met
een rood, vochtig glanzend bovenlijf [ foto 4 ] Het gaat
hier om de rups
die later na verpopping uitgroeit
tot de wilgehoutvlinder [ Cossus
cossus L. . Wilgen
hebben we hier
in overvloed. Om
hem op te sporen
heb je een goed
ontwikkeld reukorgaan nodig. De rupsen die onder de bast van wilgen
maar ook andere bomen als es, iep, eik en linde zich verschuilen, en zich daar tegoed doen aan het sappige hout,
verspreiden een zurige azijngeur, aldus mijn Readers Digest vlinder- en insectenboek op pag.196. Ze kunnen behoorlijk wat schade aan bomen veroorzaken. Tenzij er voldoende spechten in de buurt zijn. Die zijn dol op dit soort
rupsen die wel tien centimeter groot kunnen worden. De
rupsen kunnen wel twee jaar in zo’n gastboom overwinteren. Onder de bomen vind je dan boorzaagsel maar ook
uitwerpselen die de rupsen naar buiten werken.
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Ter afkoeling
Ook al is het mooi weer, de lucht ziet er inmiddels overdag veel leger uit dan een maand geleden. De boeren[ Hirundo rustica L. ] en huiszwaluwen [ Delichon urbica
L. ] zijn aan het wegtrekken. De al eerdergenoemde SiebKlaas Iwema zag vrijdag 20 september zijn laatste lichting
‘zwolvkes’ vertrekken naar warmere oorden. Altijd een
treurig gevoel overvalt je dan. Maar tegelijkertijd zag hij
woensdag 18 september in het land rondom zijn boerderij maar liefst 28 grote zilverreigers [ Egretta alba L. ]
neerstrijken die vier blauwe reigers die zich bij hen wilde
voegen, prompt verjoegen. Hij was daar zo opgewonden
van geraakt
dat hij maar
ter afkoeling
in het Boterdiep was gesprongen. Dat
doet hij trouwens deze
zomer zelfs
tot op heden
nog steeds
rond het middaguur. Een
bijzondere
gebeurtenis
die af en toe
behoorlijk
wat bekijks
trekt [ Foto
5. ] als ik hem
mag geloven.
Om jullie natuurervaring
vermeld te
zien in deze
rubriek is het
geen verplichting Sieb- Klaas zijn voorbeeld te volgen. Het water van
het Boterdiep mag dan nog steeds te hebben zijn, het
koelt de komende tijd zeker hard af. Gewoon je berichtje
sturen, wel of niet voorzien van foto naar het bekende
adres:
Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderdendam
Tel.050-3049464 Mobiel : 06-18849215 E-mail :
c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl
En wie meer van mijn belevenissen buiten wil zien of
meemaken, die kan mij dagelijks volgen op ‘De winkelhaak ‘ , natuur- en plattelandsnieuws :
www.facebook.com/kees.willemen92

Kleurige restauratie van DE KERK
Onderdendam

worden hersteld en gedeeltelijk vernieuwd. Met deze
restauratiewerkzaamheden wordt het kerkgebouw weer
een architectonische parel.

Onlangs werd bekend dat de subsidieaanvraag van de
Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) bij de provincie
Groningen voor de restauratie en groot onderhoud van
de kerk aan het Boterdiep in Onderdendam positief werd
beoordeeld. Het toegekende bedrag bedraagt 70% van
de totale kosten, de overige 30% vormt de zogenaamde
eigen bijdrage en komt uit SOGK-middelen. O.V.T. architecten in Groningen heeft in opdracht van de SOGK het
restauratieplan opgesteld en gaat dit werk begeleiden.
De verwachting is dat in de loop van 2020 met de restauratie wordt begonnen.

De kerk is gebouwd in 1932 in de stijl van de Amsterdamse School. Het gebouw is zeer karakteristiek, ligt aan de
doorgaande weg bij de entree van het dorp en is daarmee bepalend voor de identiteit en herkenbaarheid van
het dorp. Het kerkgebouw is gerealiseerd in een sobere,
decoratieve, karakteristieke Groninger baksteenarchitectuur, ontworpen door de zeer aansprekende architect
Albert Wiersema. Samen met de naastgelegen pastorie
en het hek aan de voorzijde vormt het een rijksbeschermd ensemble.
DE KERK wordt sinds de overdracht in 2015 naar de
SOGK gebruikt voor lokale en regionale sociale en culturele activiteiten. ‘De kerk als mooie kamer van het dorp’.
Dit wordt gestimuleerd door onze zeer actieve Plaatselijke Commissie SOGK Onderdendam, die ‘DE KERK’ voortdurend onder de aandacht brengt. Daarnaast zijn de permanente en tijdelijke exposities een groot succes. Op dit
moment is een tijdelijke tentoonstelling ingericht over
Groninger Amsterdamse School garages in de provincie
en stad Groningen.
SOGK A.Woldering

De afgelopen jaren heeft de SOGK de buitenzijde van de
kerk al voor een groot deel hersteld. Het ging hierbij om
het dak, de goten en het buitenschilderwerk. De oorspronkelijke kleuren uit de bouwtijd zijn teruggebracht. De
prachtige resultaten hiervan zijn dagelijks te zien voor een
ieder die de kerk passeert. Dankzij de toekenning van de
restauratiesubsidie van de provincie Groningen wordt nu
de restauratie van het interieur mogelijk.
Door de restauratie van het schilderwerk ondergaat het
interieur een ware metamorfose. Bij de architectuur van
de Groningse Amsterdamse School gaat het ook bij uitstek
om de oorspronkelijke, zéér karakteristieke kleurtoepassing door de toenmalige architecten. Het is mede daarom
dat het schilderwerk wordt uitgevoerd in de oorspronkelijke kleuren uit 1932. Ook het glas-in-lood en het pleisteren witwerk worden hersteld.
Ook aan de buitenzijde is nog het een en ander te doen.
Zo is onder andere een hoek van de zijgevel met de achtergevel verzakt en het metselwerk is hier gescheurd.
Daarom wordt hier gedeeltelijk een nieuwe fundering aangebracht. Het voegwerk van onder andere de toren wordt
hersteld en de loodaansluitingen tussen kerk en toren
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Bovenstaand verhaal is natuurlijk prachtig nieuws voor
de hardwerkende plaatselijke commissie, maar toch ook
voor het gehele dorp. De toekomstige evenementen krijgen een nog mooie ambiance en via de KERK met haar
evenementen en tentoonstellingen wordt Onderdendam
telkens op de kaart gezet.
Want wie nog niet bij de huidige tentoonstelling is geweest, wordt ten zeerste aangeraden dit snel te doen. U
heeft nog de tijd tot 13 oktober, maar dan hangen de
prachtige foto’s en bouwtekeningen van garages, gebouwd in de stijl van Amsterdamse School, er niet meer.
En ook de prachtige attributen van Eric Kooi worden dan
weer weggehaald. Het fietsroute boekje, waarbij uzelf de
verschillende gebouwen met eigen ogen nog kunt bewonderen, zal nog wel een tijdje te koop zijn. Maar haast
u om de tentoonstelling te bezoeken. Meer dan moeite
waard.

VERKEER
Op het moment, dat u dit leest, staan er weer verkeersregelaars in Onderdendam. Van 23 september tot 6 oktober
is de weg van Bedum naar Ten Boer afgesloten.Gestart is
met de aanwezigheid van verkeersregelaar van 7.30 u tot
18.30 u. Hoe lang ze er zullen staan, is afhankelijk van de
drukte.
De omleiding van het keer uit Winsum gedurende deze
zomer zal eind oktober worden geëvalueerd.
In week 38 zijn er door de gemeente Hogeland verkeerstellingen uitgevoerd op de Warffummerweg, de Stadsweg
en de Achterweg.Deze metingen waren reeds door de gemeente Bedum toegezegd.
We hopen door deze metingen een goed beeld te krijgen
van de verkeersstromen om zo dit ook in de toekomst te
kunnen monitoren.
Afiena Benthem.

Bert Wagendorp (1956) is schrijver, essayist en columnist. Hij schrijft al sinds jaar en dag voor de Volkskrant.
Van hem verscheen in 1995 de novelle 'De Proloog', in
2005 de verhalenbundel 'De dubbele schaar', in 2014
'Het jongensparadijs', een bundel verhalen, beschouwingen en essays, en in 2016 'Een zaterdagmiddag'.
Zijn roman 'Ventoux' (2013) groeide uit tot een moderne
klassieker en werd in verschillende talen vertaald. in
2017 verscheen 'Masser brock'.
Dit jaar zag 'Ferrara' het daglicht, een roman over vriendschap, schuld en dood.
De avond (zaterdagavond 16 november 20.30 uur) wordt
georganiseerd door de leeskring Onderdendam en het
Cultureel Podium Onderdendam.
Tijdens deze avond zal Bert Wagendorp geinterviewd
worden en is er uiteraard de mogelijkheid zijn nieuwe
roman te kopen.
De entree bedraagt € 5,00.
Plaatsen zijn te reserveren via cultuurinonderdendam@gmail.com, met vermelding van naam en het aantal plaatsen.
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Braam, Haas en Snoekbaars
Belevenissen van Jan Dijkema
Ik vind het heerlijk. Bootje varen met de hond. Gewoon
op het Boterdiep, Winsumerdiep en Warffumerdiep.
Vlakbij, kalm aan en genieten.
Onderdendam ziet er vanaf het water heel anders uit. En
bruggen. Koeien trouwens ook.
Walmensen zwaaien en roepen soms iets wat ik vrijwel
nooit versta vanwege de luidruchtige Suzuki van 1975,
tweecilinder buitenboordmotor. Ik knik en zwaai daarom
dus altijd overdreven glimlachend JA. Maar dat weten ze
nu dus inmiddels….
Het doodlopend Kardingemaar vaar ik ook vaak in, héél
smal door de overhangende takken van de bomen van Nobel. En donker. Altijd een sfeervol moment. Hof van Eden
op vloeibare klei.
Die zaterdag voer ik ook weer op het water onder die bo-

men en zag ik ze hangen, links én rechts. Over de beschoeiing tot net boven het water. Niet vanaf de wal te
bereiken….. en nog niet helemaal rijp, bijna. Op een paar
vooruitstreefbramen na die al wél donkerblauw lonkten.
Alleen, in de sloep zou ik de bramen moeilijk kunnen
plukken en ik had handschoenen noch snoeischaar bij
me. Normaal heb je die niet nodig in een bootje.
Dus een weekje later op een avond met vriendje Erik
Haas, ook altijd in voor een avontuurtje, de boot vol gereedschap opnieuw naar onze rijpe, zoetzure verleiding.
Hond Kelly zou zich verwonden aan de doornen van de
buit maar dat snapte ze niet en blafte verontwaardigd
omdat ze dus niet mee mocht.
Nu lukte het oogsten wél; Haas met z’n atletisch lichaam
knipte de braamtrossen en ik, bijna 20 jaar ouder en er
nog goed uit zien volgens velen, sturend en roeiend zorgen dat de boot “goed” lag voor de knipper. Half uurtje
en we hadden eerst voldoende. “Volgende week zou de
rest wel rijp zijn.”
Dus hup, naar huis, boot vastzetten, lading lossen, veel
koud bier drinken en de klus evalueren om een volgende
keer nog sneller toe te slaan. Erik hoefde geen bramen,
“Smokt noar rooje kool en dat lus ik ook noit!!”
Ik had hem bij het Dorpshuis opgepikt met de boot dus
moest hij ook zo terug. In het schemerdonker met de
kop naar beneden wéér onder die brug door en nu naar
Zijlvesterhoek.

Daar, op de steiger, had een visser net een mooie snoekbaars gevangen. Gewoon, met een dood aasvisje aan een
werphengel in het begin van het Winsumerdiep.
“Hengelsport is een mooie hobby” maar daar dacht de
snoekbaars blijkbaar anders over want die blies z’n laatste adem uit op de kade. Haak te diep in de keel. Klein
drama midden in ons anders zo rustig dorp.
De onbekende man wist niet wat hij met deze onaangename situatie aan moest. Maar Erik wél: “Ik neem de vis
graag mee, hij is diepvrieswaardig dus slacht ik hem en
eet ik er een paar keer lekker van.” Denken in oplossingen is niet zo moeilijk. De vreemdeling was blij met deze
optie en Haas ook.
Eind goed, al goed! “Joa, beste mor weer, was gezellig,
Hoaze, tot ’n aander moal.” Opnieuw startte ik het oude
Japanse motortje.
Toen ik het vaartuig keerde en voor de vierde keer die
avond onder de brug door moest realiseerde ik me dat
dit hoogstwaarschijnlijk de eerste keer was dat een Haas
Bramen gaat plukken en met een Snoekbaars thuis komt.
En dat alles omdat Rode Kool niet lekker zou zijn.
Ik vind het heerlijk!
Janneman.
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Belangrijke telefoonnummers
Huisartsenpost
Na 17.00 uur en voor 8.00 uur, in het weekend en op
feestdagen. Tel: 0900 - 9229

Kerkdiensten Ned. Hervormde Kerk
06-10-2019 19.00 uur

dr J. Hoek (Veenendaal)

13-10-2019 14.30 uur

ds C. Hoek

20-10-2019 19.00 uur

ds H.J.C.C.J Wilschut (Smilde)

27-10-2019 19.00 uur

dhr F.Verkade (Hoogeveen)

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

Kerkdiensten Gereformeerde Kerk Bedum.

beluisteren op de telefoonbeantwoorder van uw eigen
tandarts.
Apotheek
De Vlijt 4 te Bedum tel. 050- 301 52 72
In het weekend en op feestdagen gesloten. Buiten openingstijden en voor spoedgevallen contact opnemen
met: Martini Apotheek (24 uur geopend)

06-10-2019 09.30 uur

ds B.J.Diemer

13-10-2019 09.30 uur

ds H.S. Huizenga

20-10-2019 09.30 uur

ds B.J. Diemer

27-10-2019 09.30 uur

ds B.J. Diemer

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, Winsum
Tel: 0595-441800
Politie / Brandweer / Ambulance:
Alarmnummer dringende meldingen 0900-88 44

Grote rampen en paniek bel: 112

Levend Verleden:
Weer een prachtige foto uit het archief van de familie
Mekkes. Je moet er toch niet aan denken dat deze bocht
er nu nog zou zijn op deze manier. Of misschien toch juist
wel. Het verkeer zou nog veel meer dan nu komen vast te
zitten en alleen bij dagelijkse voortdurende ergernis,
grijpt men nog wel eens in. De schuur van Willem Leeninga (doorrit) is in de tachtiger jaren afgebroken en inplaats
van de schuur staat nu de auto van de familie Helmholt
strategisch opgesteld.
Op de plaats van het gebouw rechts staat nu wat verder
van de toenmalige rooilijn het kantoor van Kids to Be.
Toen de schuur links er nog stond, was ook het bijbehorende café nog open en ontvingen Willem en Ingrid (nu
trouwe gasten van het Dorpshuis) de
visclub en de biljartvereniging. (Eén
van de vier!)
Op zatermiddag laat kwamen de ouderen van Onderdendam in het café
bijeen om de week door te nemen.
(Henny Kluiter, Lucas Aalmoes, Cornelis v.d.Leest , Jibbe Lijnema e.a.) en
luisterden de andere cafébezoekers
naar hun verhalen.
Prachtig plaatje.
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Agenda:

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

Laatste vrijdag van de maand komt SVO het oud papier
halen. ( 27 september en 25 oktober)

schrijft u korte verhalen of gedichten, heeft u een club

Zaterdag 27 september 19:00 uur: SVO heropent haar
kantine. Het hele dorp is welkom!!

mand anders voorstellen of wilt u oproepen tot actie?

opgericht en zoekt u deelnemers, wilt u zichzelf of ieLaat het ons weten!

Nog tot zondag 13 oktober: DE KERK heeft haar tentoonstelling over garages in Amsterdamse Schoolstijl.

Stuur uw kopij in word per e-mail, uiterlijk zondag 25
augustus 2019 naar de redactie van het

Zaterdag 16 november: Schrijversavond om 20:30 u in
het Dorpshuis. Dit keer BERT WAGENDORP.

Nijsjoagertje: nijsjoagertje@outlook.com
Redactie: Eddy Buisman,
Annemiek Wassenaar en Annemieke Neuteboom

Molen De Zilvermeeuw is iedere zaterdag open voor bezoek.

Bijdragen o.a. van: Kees Willemen, ,Jan ‘t Mannetje,
En natuurlijk……..iedere zaterdagmiddag vanaf 17:00 u
een gezellig hapje en drankje in het dorpshuis!!

Bob Assenberg, Hanneke de Vries,
Foto’s o.a.: Sieb-Klaas Iwema, Johannes van der Helm.
Eindredactie en opmaak deze maand:
Eddy Buisman
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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