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Nijjoarsvezziede zoekt 
spelers 
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Verzoamelstee  
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Vrijwilligersavond 
 
3x poëzie 
 
De peuters 
 
Vrouge vogels 

Feestelijke opening kantine SVO 

Afgelopen zomer is er door veel vrijwilligers geklust in de voetbalkantine. De kantine 

was toe aan een grondige renovatie, de laatste opknapbeurt was 10 jaar geleden en 

toen is alleen het schilderwerk aangepakt. In eerste instantie zouden nu de bar en de 

keuken aangepakt worden. Gaandeweg de verbouwing is besloten om het toch gron-

diger aan te pakken, de vloer is vervangen, de wanden en de plafonds zijn vervangen 

en opnieuw gestuukt, het elektra vervangen, alles is opnieuw geschilderd en we heb-

ben een compleet nieuw interieur aangeschaft. 

  

 

De verbouwing is gedaan door vele vrijwilligers uit het dorp en leden van SVO. Om 

de afronding van de verbouwing goed af te sluiten is de opening van de verbouwde 

kantine op zaterdag 28 september goed gevierd. Hier waren leden, oud-leden, spons-

oren en Onderdendammers bij aanwezig. Eerst speelde ’s middags het eerste van 

Onderdendam tegen FC LEO 3 uit Leens, bij rust stonden de oranje groene hemden 

achter met 1-4 achter, bij het laatste fluitsignaal was de stand 4-4.  

 

Het tweede verloor de-

ze dag met 1-3 van 

ZEC 3 uit Zandeweer. 

De uitslagen van eerder 

deze middag hadden 

geen invloed op de 

sfeer later deze avond, 

tot in de laatste uurtjes 

is de afronding van de 
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Programma november 2019  

 

Donderdag 7 november 2019 

Swanny Beukema geeft een impressie 

over haar werk voor ons Groningerland, 

o.a het uitgeven van de activiteitengids 

Das ja goud, haar werk bij de dagbeste-

ding  

Dieverdoatsie in Zoutkamp, promotie van de schilderijen 

van Theo Leyendekkers (haar partner) en haar eigen 

schilderscarrière. 

 

Donderdag 14 november 2019 

Eelco Prak, werkzaam als hart-

functielaborant en  

pacemakertechnicus op  

de afdeling cardiologie van het 

Martini Ziekenhuis, informeert ons over hoe het hart werkt 

en welke onderzoeken /behandelingen er zijn als iets mis 

gaat. Eelco woont in het huis van Sywert Bakker, samen 

met  

Annemiek Wassenaar. 

 

Donderdag 21 november 2019 

Tijd voor koffie, ontspanning en gesprek 

en wellicht komen de peuters nog even op 

bezoek. 

 
 
Donderdag 28 november 2019 

Marga van der Velde "Kleurbewust Be-

dum". Zij neemt u mee in de wereld van 

kleuren. Helder, gedempt, warm of koel. We onderschei-

den aan de hand van de natuurlijke kleur huid, ogen en 

haren. Tien verschillende kleurentypes die we weergeven 

met de namen van de seizoenen en 6 mengvormen daar-

van. 

 

Om te analyseren bij welk type u hoort, gebruiken we ge-

kleurde doeken. Wat doen goed gekozen kleuren met en 

voor u als u ze draagt en wat is het effect van kleuren die 

u niet flatteren. Heren, ook voor u een mooie ervaring!!!!! 

 

Maaltijd van 12,00 uur tot 13.00 uur. 

Vandaag gaat Hetty Slagter voor ons 

koken. Een stamppot. Heel fijn. 

 

U kunt zich opgeven bij Corry mulder.  

verbouwing en de opening van het nieuwe voetbalsei-

zoen gevierd. Alle vrijwilligers, bedankt!! 

Voetbalmaand november 

In de maand november staan er maar liefst twee keer 

vier thuiswedstrijden aan de Achterweg op programma, 

op zaterdag 2, 9, 23 en 30 november speelt het eerste 

elftal om 12.30 onder andere tegen Holwierde 3 en TEO 

2. Het tweede elftal, dat speelt om 14.30, heeft deze 

maand maar liefst twee derby’s in het vooruitzicht staan 

op het eigen veld, op 2 november is de wedstrijd tegen 

KRC 2 uit Kantens en op 30 november wordt de maand 

afgesloten met de derby tegen Middelstum 4. Actuele 

verslagen van gespeelde wedstrijden staan op onze 

website: www.svonderdendam.nl  

 

Wij hopen u graag te ontmoeten bij één van onze thuis-

wedstrijden. Bestuur SVO 

 

 

Het volledige schema voor november: 

ZATERDAG 2 –11     

Onderdendam 1  TEO 2 12:30  

Onderdendam 2  KRC 2 14:30  

     

ZATERDAG 9-11     

Onderdendam 1  ZEC 2 12:30  

Onderdendam 2  SIOS 3 14:30  

     

ZATERDAG 16 –11     

Stedum 2  Onderdendam 1 12:15  

Zuidhorn 5  Onderdendam 2 14:30  

     

ZATERDAG 23-11     

Onderdendam 1  Holwierde 3 12:30  

Onderdendam 2  Ezinge 2 14:30  

     

ZATERDAG 30-11     

Onderdendam 1  Noordpool-U.F.C. 2 12:30  

Onderdendam 2  Middelstum 4 14:30  

http://www.svonderdendam.nl/
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Nijjoarsveziede is op zoek naar jou!  

 
Tijdens de eerste brainstormsessie van het cabaret op 16 

oktober bleek dat er behoefte is aan nieuwe spelers, zan-

gers en schrijvers.  

Vind je het leuk om te schrijven en/of te zingen en/of te 

spelen? Je kunt nog aansluiten, iedereen is welkom, 

meld je aan! 

 

De volgende bijeenkomst is op woensdag 6 november 

om 20.00 uur in het Dorpshuis. Als je 6 november niet 

kan maar wel mee wilt doen, laat het dan weten via een 

mail aan Marte Zwierstra: zwierstra@hotmail.com.   

 

De voorstelling is op vrijdag 10 januari 2020. 

Dorpsgenoot verricht opening van zorgvilla 

De Wenakker 

 
Onze dorpsgenoot Jan Knegt woont sinds zaterdag 19  

oktober jl in zorgvilla De Wenakker aan de Verlengde  

Hereweg 119, kamer 12 in Groningen.  

 

Jan Knegt was molenaar op de molen Hunsingo, waar hij 

pal onder woonde aan de Bedumerweg 21. Hij was een 

markante persoonlijkheid, die iedere zaterdagmiddag in het 

dorpshuis was te vinden voor een lekker patatje, hij was 

een zeer trouwe bezoeker van de Verzoamelstee op de 

donderdagmorgen, maar het alleen wonen in zijn huisje 

werd hem wat te zwaar. En ondanks de hulp van vele 

dorpsgenoten besloot Jan enige maanden geleden gebruik 

te maken van de mogelijkheid om zijn intrek te gaan nemen 

in de zorgvilla aan de Verlengde Hereweg.  

 

 

De zorgvilla, die valt on-

der de organisatie Het 

Buytenhuis en nauwe 

banden heeft met het 

UMCG, is een huis voor 

15 dementerende oude-

ren, die in deze villa met 

rondom tuin samen met 

het zorgpersoneel nog 

een actief leven leiden. 

Zo is het team er alles 

aan gelegen om hun be-

woners zoveel mogelijk te 

betrekken bij het maken 

van de maaltijden, het onderhouden van de tuin enz, enz.  

 

Dat begon op donderdag 17 oktober al bij de opening, 

waarbij onze Jan samen met de wethouder van Groningen 

een grote rol kreeg toebedeeld. Jan opende het huis name-

lijk officieel door het lint door te knippen. (zie foto) Uiteraard 

glommen de paar dorpsgenoten, die op de opening waren 

afgekomen van trots, dat onze Jan deze rol toebedeeld had 

gekregen. 

 

Het zou fijn als er zo 

nu en dan eens een 

bezoekje aan Jan 

Knegt wordt ge-

bracht. Hij zal dat 

zeer op prijs stellen. 

 

Eddy Buisman 

mailto:zwierstra@hotmail.com
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De dorpsondersteuner over 

de vrijwilligersavond 
 

Verslag(je) over de vrijwilligersavond 

op dinsdagavond 1 oktober 2019.  

 

Op deze eerste oktober dag meldt 

een klein groepje vrijwilligers zich 

rond half acht bij het dorpshuis. Er 

zijn behoorlijk veel mails binnengekomen van dorpsgeno-

ten die helaas verhinderd zijn, maar wel graag op de 

hoogte gehouden willen worden of op een later tijdstip in 

gesprek willen gaan over wat zij zouden kunnen beteke-

nen voor hulpbehoevende dorpsgenoten. Aanmeldingen 

waren er helaas vrijwel niet, maar toch kunnen we terug-

kijken op een vruchtbare avond, waarbij we misschien, 

juist vanwege deze compacte samenstelling van sponta-

ne aanloop, tot nieuwe inzichten zijn gekomen en nage-

dacht hebben over hoe we het beste verder kunnen met 

ons vrijwilligersnetwerk.  

 

Er zijn vragen gesteld omtrent aansprakelijkheid van vrij-

willigers; Hoe is dat geregeld bij een ongelukje bij iemand 

thuis of tijdens het vervoeren van een medebewoner. Is 

hier dan bijv.een inzittendenverzekering nodig? Samen 

met Jolanda Dijkhuis gaan wij op deze vragen een ant-

woord zoeken. Het werkt waarschijnlijk het beste, als we 

aan de hand van een binnengekomen hulpvraag, deze 

specifiek uitzetten naar de groep vrijwilligers die zich voor 

een bepaalde klus/dienst heeft aangemeld. Dan kunt u, 

als vrijwilliger, zelf aangeven wat u het beste past qua 

tijdsplanning en zo kunnen we de ‘lasten’ eerlijk verdelen.  

 

Voor vragen die buiten de opgegeven klussen/diensten 

vallen kan een oproep via meerdere kanalen 

(Nijsjoagertje, social media etc.) uitgedragen worden. Er 

is nog een project ter sprake gekomen van een paar jaar 

geleden in Bedum, waarbij vrijwilligers munten konden 

verdienen en inwisselen bij bedrijven die kleinigheden als 

bijv. een cake, plantje of kortingsbon sponsorden. Zo’n 

beloningssysteem heeft wel twee kanten. Enerzijds kan 

het voor de hulpvrager fijn zijn dat hij/zij de vrijwilliger iets 

kan geven, anderzijds gaat het juist om vrijwilligerswerk 

en is het dan niet vreemd dat er een beloning tegenover 

‘moet’ staan? Ik denk dat het wel interessant is in gesprek 

te gaan met degene die dat project toen leidde, om te 

kijken hoe het precies georganiseerd was. Hier in het 

dorp zijn natuurlijk sowieso weinig ‘tastbare’ bedrijven zal 

ik ze maar even noemen maar ik kan me voorstellen dat 

er een soortgelijke actie wel eens per jaar gedaan kan 

worden als blijk van waardering voor de vrijwilligers.  

 

Met betrekking tot de toekomst van voorzieningen / ver-

voer hebben we het nog even gehad over een pilot waar-

aan o.a. Zuidwolde meedoet. Hierbij krijgt het dorp een 

laadpaal en een gezamenlijke (elektrische ) dorpsauto. 

Maar ook dit brengt de nodige vraagstukken met zich 

mee. Hoe doe je dat bijv. met rolstoelgebruikers? Mensen 

die met hun huisdier naar een dierenarts moeten? Genoeg 

gespreksstof zoals u kunt zien en ik wil de aanwezigen 

hartelijk bedanken voor hun input!  

 

Reacties mogen gemaild worden, maar kunnen natuurlijk 

ook besproken worden tijden een kop koffie op de donder-

dagochtend tussen 9:00 en 12:00 of op een maandag tus-

sen 9:00 en 16:00.  

 

Maandagen werk ik vanuit huis of ben ik op huisbezoek, 

dus dan graag even op afspraak. Mocht het echt niet luk-

ken overdag, dan zou een avond ook tot de mogelijkheden 

behoren.  

 

Met vriendelijke groet, jullie Dorpsondersteuner Erika 

Wistenboer – Eilander  

 Theatergroep WAARK toert met Bevings  
 

De Groningstalige theatergroep WAARK toert door Gro-

ningen en Drenthe. Op vrijdag 1 november staat deze 

bijzondere voorstelling in het Trefcentrum in Bedum en 

daarna worden o.a. Thesinge en Onderdendam aange-

daan.  De toer eindigt op zaterdag 21 maart. 

 

Als Groningstalige theatergroep ontkom je er niet aan: 

een voorstelling over het gas, de aardbevingen en alle 

ellende van dien. Theatergroep WAARK geeft 

met Bevings een originele draai aan dit gegeven. Al zin-

gend, huilend en lachend geven de acteurs lucht aan hun 

gevoelens van wanhoop over de hele janboel. Met dit 

requiem voor de slachtoffers geeft WAARK een stem aan 

de heftige maar niet altijd zichtbare emoties. Om het uit 

te zingen, om te jammeren, te schelden, te lachen en 

daarbij de rug recht te houden. Want hier weg? Dacht het 

toch niet. 

 

Bedum, Trefcentrum, vrijdag 1 november 

Thesinge, Trefpunt, vrijdag 31 januari 

Onderdendam, vrijdag 28 februari 



5 

Gelukkig kon de zilvermeeuw blijven bestaan en deze mo-

len maalde uiteindelijk tot 1978 de polder, waarna deze 

taak werd overgenomen door een gemaal. Lang zou de 

Zilvermeeuw niet stilstaan want halverwege de tachtiger 

jaren kwam de molen in handen van molenstichting Hun-

singo en werd in oude luister hersteld.  Helaas bleek de 

molen ondanks dit herstel in 2004 alweer te slecht om het 

draaien voort te zetten. Heel wat jaren zijn er overheen 

gegaan maar in 2010 kon de molen weer draaien en in 

2015 kon er zelfs weer gemaald worden.  

 

De molen nu 

Tegenwoordig is de zilvermeeuw uiteraard niet meer in 

bedrijf voor het waterschap maar wordt hij bemalen op 

vrijwillige basis. Dit wil niet zeggen dat hij niet meer inzet-

baar is, al sinds de bouw staat de molen in verbinding met 

de polder en kan, als het waterschap erom vraagt, nog 

steeds ingezet worden.  

 

De Zilvermeeuw is inmiddels handen van "Stichting De 

Groninger Poldermolen". Deze stichting beheert en be-

houdt molens in het gebied van Noorderzijlvest. Maar zon-

der vrijwillige molenaars kan een molen niet draaien. 

 

Wie zijn de gezichten van de Zilvermeeuw? Dat zijn Catri-

nus Rouwe, Egbert Reining en Alex Buist met als vliegen-

de molenaar David Reitsema.  

 

Samen proberen wij de zilvermeeuw in topconditie te hou-

den en proberen wij hem in elk geval op de zaterdagen 

van 13 uur tot 16 uur open te stellen voor publiek en het 

verhaal van de molen voort te laten bestaan.  

 

Ik hoop u dan ook snel te zien op de zilvermeeuw aan het 

Warffumermaar.  

 

Molenaarsgroet Egbert Reining  

Open Monumentendag  

 

Er is één weekend in het jaar waarin monument en vrij-

willigers in de voorgrond worden gebracht, het tweede 

weekend van september.  

 
In Onderdendam is dit extra speciaal omdat het dorp een 

monument op zichzelf is met de bewoners als vrijwil-

ligers.  

 

Ik wil u meenemen naar voor mij een bijzonder monu-

ment, De Zilvermeeuw, een rijksmonument uit 1870 met 

meer verhalen dan de oudste boom in onze provincie.  

 

De geschiedenis van de Zilvermeeuw 

In 1860 kwam een urgent probleem aan het licht, het 

Warffumermaar bleek uit  niet diep genoeg meer om el-

kaar te kunnen passeren. De provincie vroeg destijds aan 

het waterschap om een oplossing tot dit probleem. Er zijn 

toen twee oplossingen bedacht:  

 

1. het hele stuk uitbaggeren  

2. Het waterpeil verhogen 

 

Voor het eerste kwam al snel de conclusie, te duur en te 

tijdrovend. Keuze twee was aantrekkelijker maar daar-

voor moesten de boeren in het gebied zorgen dat ze met 

een door henzelf bekostigde oplossing kwamen zodat ze 

geen natte voeten zouden krijgen.  

 

Oktober 1871 zou het jaar zijn dat het pijl verhoogd zou 

worden. In 1869 werd polder ''De Vereniging" in het leven 

geroepen. Deze verenigde polder was een coöperatie 

van boeren (het stuk land tussen Onderdendam, Win-

sum, Ranum en Warffum binnen de wateren van het 

Warffumermaar en Winsumerdiep). De coöperatie gaf 

opdracht tot het bouwen van twee dezelfde molens. In 

1870 kwam eerst de Zilvermeeuw gereed en later de 

Ruimte bij Tinallinge. Beide molens hebben jarenlang de 

polder bemalen. Helaas kwam daar eind jaren zestig een 

einde aan doordat de Ruimte in vlammen opging..  
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delbare school.  Ze beklimmen samen op hun racefietsen 

de berg. Het hart van de roman: wat is vriendschap en 

het verlangen eeuwig jong 

te blijven. 

 

De roman werd een groot 

succes en ook verfilmd. Of 

beter gezegd. Wagendorp 

werd eerst gevraagd een 

script voor een film 

‘Ventoux’ te schrijven en 

schreef toen zowel  script 

als boek. Ik denk dat vele 

mensen het boek gelezen 

hebben of de film gezien. 

Van het boek werden in het 

eerste half jaar na uitkomst 

honderdduizend exemplaren verkocht. Het siert Wagen-

dorp dat hij nuchter bleef onder dit succes. “Ventoux was 

een toevalstreffer.  Het had zomaar op vijfduizend kunnen 

blijven steken. Ik heb te doen met de echte broodschrij-

vers. Zij moeten van hun werk leven en er een stukje in 

de krant bij schrijven om de huur te kunnen betalen. Bij 

mij is het andersom.  Bij de Volkskrant verdien ik mijn 

brood als columnist. Dit is een extraatje “.  

 

Wagendorp zijn laatste roman is ‘Ferrara’ . Het verhaal 

speelt in de Italiaanse stad Ferrara. Het is een vervolg op 

Ventoux. Dezelfde vrienden zijn weer samen, nu als vijfti-

gers.  Wagendorp : “ Ferrara gaat over een groep man-

nen van een bepaalde leeftijd, die zich moeten bevrijden 

van hun eeuwige drang naar status, geld, roem en seks. 

Het is een vervolg op Ventoux, waarin de mannen beslo-

ten nog eens de Mont Ventoux te beklimmen. Een boek 

over de eeuwige jeugd. Ferrara gaat over vergankelijk-

heid. Hoe vul je de rest van je leven in?” 

Ik las Ferrara. Voor mij gaat het boek , naast vergankelijk-

heid, ook weer over de betekenis vriendschap, maar nu 

op een dieper niveau. Wat heb je in vriendschap voor de 

ander over? 

 

Ik heb inmiddels alle boeken van Wagendorp gelezen. 

Met plezier. Hij schrijft gemakkelijk,  heeft een rijke fanta-

sie. In de verhalen klinken duidelijk persoonlijke ervarin-

gen, vragen en worstelingen door. Voor een goede ken-

nismaking met zijn denken en brede belangstelling: lees 

‘Het jongensparadijs' een verzameling van korte verhalen 

en columns verschenen in 2014. 

 

Tot 16 november.  Zegt het voort! 

Jan ‘t Mannetje 

 

Reserveren kan via: cultuurinonderdendam@gmail.com 

Onder vermelding van naam en aantal plaatsen. 

Entree € 5,00 

Bert Wagendorp zaterdag 16-11 in het dorpshuis 
 

Weer is het ons Cultureel Platform gelukt een boeiende 

schrijver voor een avond in Onderdendam  uit te nodigen. 

Vorig jaar was schrijver Auke Hulst te gast. Samen met 

Christof Bauwens zorgde hij voor een sprankelende 

avond. Nu is schrijver/journalist Bert Wagendorp te gast. 

Ook dit belooft een boeiende avond te worden. Wagen-

dorp spreekt gemakkelijk en heeft een brede belang-

stelling en kennis. In zijn columns en korte verhalen 

schreef en schrijft hij over zeer verschillende onderwer-

pen: Nederland, de (wieler)sport, schrijven en schrijvers,  

zijn jeugdherinneringen en  zijn stemmingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wagendorp  wordt geïnterviewd door journaliste Inki de 

Jonge, volgens haar algemeen hoofdredacteur Evert van 

Dijk “de beste interviewster van het Dagblad van het 

Noorden”.  

 

De avond begint om 20.30 uur en opent met het gesprek 

met Bert Wagendorp. Na de pauze krijgt de zaal alle ruim-

te om vragen te stellen. Ook zal Wagendorp af en toe 

voorlezen uit eigen werk. In de pauze en na afloop zijn 

boeken te koop.  

 

Bert Wagendorp werd geboren in 1956 in Groenlo. Hij 

studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Zijn journalistieke loopbaan 

begon bij de Leeuwarder Courant als sportverslaggever. 

In 1988 werd hij journalist bij de Volkskrant. Voor die krant 

versloeg hij zes keer de Tour de France. Zijn intensief be-

leven van de wielerwereld leidde tot zijn eerste roman. Hij 

werd naast journalist ook schrijver. In dit eerste boek ‘De 

Proloog’  neemt Wagendorp je mee in de angstige  bele-

vingswereld tijdens een slapeloze nacht van een wielren-

ner die de volgende dag de proloog van de Ronde van 

Frankrijk moet winnen. 

 

In 2013 verscheen de roman ‘Ventoux’. Het decor van 

deze roman is de voor wielrenners legendarische berg de 

Mont Ventoux. Het verhaal is de psychologische ontwikke-

ling en verdieping van de onderlinge verhouding en 

vriendschap van een aantal  boezemvrienden van de mid-
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Kerstmarkt 21 december 
 

Zaterdag 21 december van 13:30 tot 17:00 uur organise-

ren wij onder de vlag van VVO 

weer een kerstfair in Onder-

dendam.  

 

Vorig jaar hadden waren twee 

zalen open voor de bezoekers 

en zoals het nu lijkt gaat dat 

weer lukken. We hebben al 

veel aanmeldingen binnen. 

Standhouders van vorig jaar 

zullen er weer zijn, maar ook 

een aantal nieuwe en dat maakt deze kerstfair zeker de 

moeite waard 

om te bezoe-

ken. We reke-

nen dan ook 

op jullie komst.  

 

Wij zorgen 

voor heerlijke 

snert en glüh-

wein en we 

hebben ook muziek! Heb je belangstelling om op de kerst-

fair te staan stuur een mail naar kerstmarktonderden-

dam@gmail.com.  

 

Je kunt al een tafel huren voor 5,00 per stuk 

 

Tot zaterdag 21 december in dorpshuis Zijlvesterhoek 

Groet Afiena en Jacqueline 

Loket Leefbaarheid van start 
 

Vanaf nu kunnen inwoners uit het aardbevingsgebied 

weer plannen indienen bij Loket Leefbaarheid. Het gaat 

om gezamenlijke plannen uit dorpen, wijken of straten. 

Per project kan maximaal € 10.000,- aangevraagd wor-

den. Loket Leefbaarheid is onder gebracht bij Groninger 

Dorpen. 

 

Het Nationaal Programma Groningen stelt hiervoor de 

komende tien jaar 10 miljoen euro beschikbaar. Siem 

Jansen, directeur Nationaal Programma Groningen: "Het 

gaat om plannen van inwoners die bijdragen aan prettig 

wonen in hun straat of dorp. We helpen graag om deze 

initiatieven verder te brengen." 

 

Plannen van inwoners 

Het Loket Leefbaarheid ondersteunt plannen van inwo-

ners in de gemeenten Appingedam, Loppersum, Delfzijl, 

Midden-Groningen, Het Hogeland, Oldambt, de voormali-

ge gemeente Winsum, de voormalige gemeente Ten 

Boer en het deel van Meerstad dat tot 2017 hoorde bij de 

voormalige gemeente Slochteren. 

 

Heb je vragen of begeleiding nodig bij het opstellen van 

een subsidieaanvraag, neem contact op met Loket Leef-

baarheid: Mail: info@loketleefbaarheid.nl 

Telefoon: (050) 305 02 11 

 

Beoordelingscommissie 

Een beoordelingscommissie, bestaande uit een mede-

werker van de provincie Groningen en vier inwoners uit 

het gebied, beoordeelt de aanvragen. Er wordt maande-

lijks vergaderd. De deadline voor indienen van de aanvra-

gen is elke 1e maandag van de maand. Meer informatie? 

Kijk dan op www.loketleefbaarheid.nl.  

Zingend De Kerst in 22 december 

 

De tentoonstelling over de Amsterdamse School garages 

is nog niet opgeruimd of de plaatselijke commissie van 

De Kerk is alweer met het volgende evenement bezig: 

Zingend De Kerst in! 

 

Net als vorig jaar kunt u weer kerstliedjes komen zingen, 

met buren, vrienden, kinderen en ouders. Dit jaar op zon-

dagmiddag 22 december. Er staan klassiekers en  

moderne nummer op het programma en om de kelen te 

smeren schenken we chocolademelk en glühwein. 

 

De toegang is gratis en de teksten worden uitgedeeld dus 

iedereen kan meedoen! 

 

Houd het Nijsjoagertje of de plaatselijke kranten in de ga-

ten voor de exacte aanvangstijd.  
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SVO-info 

 

We lopen alweer richting het einde 

van het jaar en daarmee wordt het 

ook weer vroeger donker. Een mooie 

tijd om allerlei binnenactiviteiten op 

te pakken samen met vele dorpsgenoten.  

O.a. sjoelen, de Leeskring. 

 

Gezellig met iedereen van binnen en buiten het dorp klet-

sen, lachen en plezier hebben met de gezamenlijke acti-

viteiten in bv Dorpshuis Zijlvesterhoek. 

 

Het sjoelen is sinds kort weer gestart in het Dorpshuis en 

iedereen van jong tot oud is van harte welkom. 

 

Ook de Leeskring is alweer gestart met haar activiteiten. 

Als u meer info wilt ontvangen over de Leeskring van On-

derdendam kunt u deze verkrijgen op onderstaand mail-

adres. 

 

Mailadres VVO: volksvermakenonderden-

dam@gmail.com 

 

St. Maarten 

Niet Vergeten!!! Maandag 11 november, Sint Maarten. 

Vanaf 17:00 uur komen de kinderen al zingend weer bij u 

langs de deuren voor iets lekkers :) 

 

Bestuursleden gezocht 

Sinds maart dit jaar bestaat het VVO Bestuur nog uit 2 

personen. Dit met toestemming van de ALV. 2 Personen 

is te weinig voor het besturen van een vereniging zoals 

VVO. 

 

Naarstig is het VVO Bestuur op zoek naar nieuwe Be-

stuursleden die zich graag willen inzetten voor de Leef-

baarheid, de Saamhorigheid en in het Welzijn in Onder-

dendam.  

 

Als u zich wilt inzetten voor Onderdendam kunt u Carlijne 

van der Kooi of Edwin Dokter hierover aanspreken of tele-

fonisch bereiken op tel nr. 06 2242013. Mailen op boven-

staand mailadres mag uiteraard ook. 

 

Contributie 

Binnenkort zal er een brief over de contributie VVO 2019 

bij iedereen in de brievenbus vallen. Door de onderbezet-

ting in het bestuur, is zij niet meer in de gelegenheid om bij 

u aan de deur te komen om de Contributie persoonlijk op 

te halen. 

 

Het VVO bestuur verzoekt u om de contributie voor het 

jaar 2019 over te maken op de Rekening van VVO. 

 

Dit kan op IBAN Rekening nr. NL86 RABO 0305 8298 07 

t.n.v. Ver. Volksvermaken Onderdendam. 

Graag overmaken onder vermelding van Contributie 2019 

en uw adres met huis nr. 

 

Bij voorbaat dank voor de medewerking. 

 

Sinterklaas 

 

Recentelijk is er een brief binnengekomen uit Spanje. De-

ze brief komt uiteraard van Sinterklaas. 

 

In zijn brief geeft Sinterklaas aan dat hij, zijn zwarte Pieten 

en zijn Pietenband op zaterdag 23 november tussen 15:30 

uur en 15:45 uur met de boot aankomen op de kade achter 

het dorpshuis in Onderdendam. 

 

Ook zal Sinterklaas een kleine rondrit maken door het 

dorp. Met aansluitend een gezellig feestje in het dorpshuis 

voor iedereen. 

 

Als jullie iets leuks te vertellen hebben aan Sinterkaas, een 

liedje willen zingen, of een voorlopig verlanglijstje willen 

sturen, dan kun je deze mailen aan Sinterklaas. 

 

Het Mailadres van Sinterklaas is:  

Sinterklaas.onderdendam@gmail.com  

 

Zo kunnen Sinterklaas en zijn Pieten alvast beginnen met 

het inlezen en inkopen doen van de gewenste cadeautjes. 

 

Sinterklaas heeft Kees Willemen gevraagd een kleurplaat 

voor iedereen te maken. Dat wilde Kees gelukkig wel, je 

vindt hem op de volgende pagina!  Later komt er ook nog 

een andere kleurplaat op de Facebookpagina van VVO. 

 

We hopen u allen de komende tijd weer te mogen begroe-

ten bij de activiteiten in Onderdendam. 
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Vrouge vogels ien Onderndaam (160) 
 
Tekst: Kees Willemen 

 

Foto’s: Sieb- Klaas Iwema; Lolke Weegenaar; Kees Wil-

lemen 

 

Wanneer ik de afgelopen maand in een paar woorden zou 

moeten karakteriseren, zou dat zijn: een bijzonder natte 

nazomer met de nadruk op zomer. Want de temperaturen 

bleken achteraf toch te hoog om al echt van herfst te kun-

nen spreken. Vergeleken met september is de gemiddelde 

ochtendtemperatuur zelfs ietwat gestegen.  

 

In de maand september noteerde ik namelijk een gemiddel-

de ochtendtemperatuur van 11, 2 graden om 06u00 ‘s och-

tends. Tussen maandag 22 september en maandag 21 

oktober, 29 dagen, was dat: 11,6! Maar daarentegen het 

aantal dagen dat het geregend heeft wint het ruimschoots 

van het aantal dagen dat het droog was. Droog was het 

maar vijf dagen. In totaal viel er in mijn regenmeter 140 

millimeter. Dat is overweldigend veel vergeleken met de 

afgelopen droge maanden. Maar nog steeds is er niet vol-

doende regen gevallen om het grondwater weer enigszins 

op peil te brengen maar wel voldoende om overal weer 

water in de sloten te brengen. Een dag was het bar en 

boos, zondag 29 september, regen met stormachtige ruk-

winden en veel neerslag. Maar liefst 30 millimeter in mijn 

regenmeter. Het kan zijn dat die dag nog in ieders herinne-

ring is gebleven wanneer ze aan de maand oktober den-

ken. Maar natuurlijk waren er ochtenden dat het al echt 

behoorlijk fris was zoals maandag 7 oktober. Toen was het 

maar vier graden boven nul. 

 

Haveloze aanblik 

Nee, als het om herfstsignalen gaat, is het toch meer het 

langzaam verdwijnen van het zonlicht. Niet alleen het mo-

ment dat de zon opkomt: maandag 22 september was dat 

om 7u20. Maandag 21 oktober: pas 8u10. Dat is 50 minu-

ten later. En de dagen worden korter. Hadden we donder-

dag 25 september nog 11uur en 58 minuten dat we theore-

tisch van de zon konden genieten, afgelopen maandag 21 

oktober was dar nog maar 10 uur en 15 minuten. En de 

komende tijd worden de dagen steeds korter. Het licht 

moet dus thuis langer aan. En zoiets hakt erin. De donkere 

dagen komen er weer aan, wordt het motto voor november 

en december. Voor boeren betekent dat tegelijkertijd dat de 

werkzaamheden er buiten zo’n beetje opzitten. Een vijfde 

maaibeurt bleek er als ik het goed gezien heb bij niemand 

in de omgeving in te zitten. Toch was er twijfel want de 

familie Rozeboom die wat productiepercelen grasland 

heeft aan de oostkant van ons dorp, had op 22 septem-

ber al weer de schapen uit de wei. Zou het gras dan toch 

nog verder groeien? Bij van der Giezen kwamen de scha-

pen van Ykema uit Wetsinge juist wel de wei in, n.l. op 

do.25 september. Dus een vijfde snee is daar uitgesloten. 

In de eerste week van oktober was het nog niet zo nat dat 

er niet met de maïsoogst kon worden begonnen. En dat 

was ook net op tijd. Maan-

dag 7 oktober had Willem 

Wijlhuizen alle maïs verhak-

seld. Daarna begon het lang 

en uitgebreid te regenen. En 

boden de akkers rond het 

wandelpad naar het land-

goed Oude Bosch  een ha-

veloze aanblik [Foto 1.] 

 

Maar eerst even een ere-

schuld inlossen. Vorige 

maand kreeg ik een bericht-

je en foto toegestuurd van 

de eigenaar van Oude 

Bosch, Lolke Weegenaar. 

Een bijzondere foto en een 

mooi verhaal. Bij deze:  

 

 “Door de overvloedige aanwezigheid van woelmuizen 

heeft het paar kerkuilen op Oudebosch uit een tweede 

broedsel in dit seizoen weer een nest jongen. Deze keer 

zeven. In de kleine schuur zit in de hanenbalken al meer 

dan 15 jaar een grote nestkast en een opening in het ui-

lenbord geeft toegang tot de schuur. Dit is het eerste jaar, 

dat er zo uitbundig 

wordt voortgeplant 

door de overvloed 

van woelmuizen. De 

ouders vangen veel 

meer muizen dan ze 

met zijn negenen 

kunnen eten en ze 

worden ook wat slor-

dig door ze her en 

der te laten vallen 

tussen de uilenbal-

len en de uitwerpse-

len. Voor beweging-

loze muizen hebben 

de uilen later geen 
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belangstelling meer.  Ook in de nestkast zelf lagen dode mui-

zen, die nog niet waren opgepeuzeld. Ook de boerderijkatten 

hebben een geweldig zomerseizoen met alle muizen. De 

katten komen alleen thuis met regen en blijven soms wel een 

week van huis. De Welkoop heeft mij dit jaar maar weinig 

brokjes kunnen verkopen. “ [Foto 2] 

 

Echt laatste zwaluwen 

 Dat het overal stikt van de muizen is ook deze maand weer 

het geval. Niet alleen bij Eddy Buisman lopen ze gewoon te 

dansen op het gazon. In het buitengebied zie je soms weiden 

waar muizen voor een deel 

het gras hebben weggevre-

ten om een looppad te ma-

ken tussen de holletjes, zo-

als in de oude wei van Ro-

zeboom [Foto 3] direct 

rechts achter het hoogholtje. 

In de vorige aflevering 

( Vrouge Vogels.159 ) vertel-

de ik dat de zwaluwen zo 

langzamerhand allemaal 

weg zijn. Deze maand zag ik 

echt de laatste op dinsdag 

23 september boven de om-

geploegde tarweakker links 

van het Betonpad aan de 

oostkant. En de allerlaatste 

boerenzwaluw [Hirundo rus-

tica L.] zwaaide ik op maandag 30 september uit boven de 

maïs langs het ‘kleipad’, zoals ik het wandelpad nog steeds 

noem naar Oude Bosch. 

 

Hoge gil 

Paddenstoelen te over zijn er nu te bewonderen. Van zeer 

algemeen zoals de Graskleefsteelmycena [Mycena epipteri-

gia L.] [Foto 4.] tot de nogal zeldzame Panteramaniet 

[Amanita pantherina L.] die Sieb -Klaas Iwema rond zijn 

boerderij vond.  

Het heeft nu echt zin om met een paddenstoelen- gids naar 

buiten te gaan.  

 

 

Je moet natuurlijk ook geluk hebben zoals ondergeteken-

de. Wij hebben achter het huis niet zo’n erg opgeruimde 

tuin. Een lustoord voor egels. Toen ik donderdag 3 okto-

ber in het donker het kippenhok afsloot hoorde ik achter 

ons huis ineens een hoge gil. Bleek een waarschuwings-

kreet te zijn niet van een vogel maar van een egel met 

een jong die net aan de wandel was tussen onze pergola 

en de kruidentuin. Helaas smartphone lag binnen aan 

het infuus. Voor het eerst van mijn leven zag ik een zeer 

jonge egel weg scharrelen. 

 

Enzym 

Om vleermuizen te zien nu is een makkie. Je moet ge-

woon naar buiten gaan rond een uur of negen ’s avonds 

of zeer vroeg opstaan, zoals ik altijd doe. Toch verraste 

het mij dat ik zo rond half zeven vlakbij het hoogholtje 

nog een vleermuis zag op zondag 13 oktober. Tenslotte 

voor de echt bijzondere dingen moet je bij de vaste foto-

graaf van deze rubriek zijn, Sieb-Klaas Iwema. Hij kreeg 

gisteren nog een bijzonder insect voor de lens, een 

wants. Dat zijn insecten die stekende monddelen hebben 

die in een blad of een prooidier worden gestoken en het 

voedzame lichaamsvocht of sap wordt er dan uitgezo-

gen. Ze spuiten bij prooidieren een enzym in waardoor 

het vlees vloeibaar en opzuigbaar wordt. De wants die hij 

fotografeerde is een vegetariër en  leeft hoofdzakelijk op 

eikenbomen maar ook op andere naaldbomen en is uit-

sluitend bekend onder zijn Latijnse naam  [Pantatoma 

rufipes L.].  

 

Dat lijkt me weer voldoende informatie over al die bijzon-

dere levende wezens buiten in ons dorp en daarbuiten. 

Heel graag wil ik van jullie je natuurervaringen horen, 

lezen en zien. Mijn brievenbus en mailbox staat open:  

 
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 dagelijks meer wil lezen kan mijn dagelijkse blog 

volgen op Facebook:  

www.facebook.com/kees.willemen92.  

 

Momenteel ben ik al een tijdje bezig om van vier jaar 

dagelijkse blogs ‘De winkelhaak ‘een boek te maken. 

Wie daar belangstelling voor heeft mag zich al best mel-

den bij mij. 

 

mailto:c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl
http://www.facebook.com/kees.willemen92
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Peuterspeelzaal op bezoek bij Klein Alma! 

 

Eind september zijn de peuters van De peuter-

speelzaal Onderdendam in twee groepen op 

bezoek geweest bij Tuinderij Klein Alma aan 

de rand van Bedum. De tuinder, Aukje Stof-

felsma, heeft op de boerderij een biologische 

zelfoogsttuin opgezet. Je kan daar een oogst-

aandeel kopen en dan mag je gedurende het 

oogstseizoen, ongeveer van mei tot en met november/

december, elke week je deel komen oogsten.  

 

En dat is wat de peuters ook hebben gedaan: oogsten! Nu 

de zomer voorbij is, is het tijd om de oogst van het land te 

halen. In hun eigen moestuintjes bij de peuterspeelzaal 

groeiden tomaatjes en boontjes, maar die konden in de zo-

mer al geoogst worden.  

Op de tuinderij Klein Alma mochten de peuters onder bege-

leiding van Aukje groentes en kruiden oogsten voor in de 

soep. Vol enthousiasme liepen de peuters met mandjes ach-

ter de tuinder aan door de prachtige moestuin. De mandjes 

werden gevuld met heerlijke kruiden, courgettes, prei, uien, 

wortels en zelfs pompoen. Nadat de laarzen weer ontdaan 

waren van de vette Groningse klei konden de peuters aan 

de slag in de keuken en de schuur van Klein Alma. De 

groentes moesten gewassen en gesneden worden en Aukje, 

ook kok van beroep, maakte daarvan een heerlijke groente-

soep. Aan tafels van stropakken en op stoeltjes van boom-

stammetjes smulden de peuters, juf en ouders van de zelf-

gemaakte soep. Als afsluiting nam Aukje de kinderen nog 

mee naar de dieren op de boerderij. De peuters en juf, maar 

ook de ouders en 

grootouders, hebben 

genoten van deze 

ochtend!  

 

Foto’s:  

Roos Kotterer 

Gedachten 

 

De avond legt een zwarte sluier 

over het gelaat van de dag, 

die voor ons de eeuwigheid is in gegaan. 

De nacht na de avond is eenzaam, 

zonder emotie.........dan komen de gedachten 

in de stilte tot ontplooiing. 

Gedachten gaan ver, door duister, 

door licht, door alles heen. 

Naar nog onbereikbare verten en diepten, 

die oneindig zijn. 

Gedachten gaan steeds evoluerend 

naar onbegrensde mogelijkheden. 

Ze gaan naar datgene, 

wat nog niet klaar is voor morgen. 

Gedachten gaan als elektrische stromen 

naar het onzichtbare dat bestaat, 

maar nog niet verwezenlijkt kan worden. 

Ze gaan als schaduwen over rivieren en kanalen, 

en zweven mee met stromingen van de tijd, 

als een raket naar het heelal. 

 

Jantje Bulthuis 

Wanneer de herfst gaat vallen 
 
In de Leeskring lezen eerst we enkele gedichten, daarna 

gaan we over tot het bespreken van het boek dat gelezen 

is. Om de beurt kiest één van ons enkele gedichten. Het 

is nu volop herfst. Aanleiding voor een gedicht over de 

herfst. Leest u mee met een gedicht van de Rus Fjodor 

Ivanovitsj Tjoettsjev (1803 – 1873). Hij beschrijft prachtig 

de verandering van het landschap, zoals wij dat nu ook in 

onze omgeving, op Het Hogeland, kunnen zien. 

 

 

Er is wanneer de herfst gaat vallen  

Een korte maar ook wondermooie tijd –  

De dagen glanzend als kristallen, 

De avonden vol helderheid… 

Waar eerst de sikkels suisden door de aren, 

Daar is nu alles weids en leeg in ’t rond, 

Daar glinsteren slechts fijne haren 

Van webben op de kale grond. 

De lucht is leeg, geen vogel meer te horen, 

De eerste sneeuwstorm ligt nog in ’t verschiet – 

Het warme, heldere azuur begiet 

De rustig sluimerende voren… 

 

 

Jan ‘t Mannetje 
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FrieslandCampina ziet af van uitbreiding in 

Bedum  

 

Na het heugelijke nieuws dat Friesland Campina afzag 

van de omlegging van het Boterdiep, kwam nu dit pers-

bericht van gemeente Het Hogeland en Friesland  

Campina over het totaal afzien van de uitbreiding. De 

wegen van een multinational zijn ondoorgrondelijk denkt 

uw redacteur maar de officiële verklaring is als volgt:.  

 

De wereld verandert steeds sneller. FrieslandCampina 

houdt daarom regelmatig zijn productienetwerk opnieuw 

tegen het licht. Daarbij zijn ook de uitbreidingsplannen 

van de productielocatie in Bedum opnieuw beoordeeld.  

 

Op basis van deze nieuwe beoordeling is het zuivelbe-

drijf tot de conclusie gekomen dat verdere uitbreiding 

niet noodzakelijk is. Wel wordt met oog op het strate-

gisch belang van locatie Bedum in de productieketen van 

FrieslandCampina geïnvesteerd in de bestaande locatie. 

Het zal daarbij gaan om het toepassen van nieuwe inno-

vaties, investeringen in duurzamere en efficiëntere pro-

ductieprocessen en veiligheid. FrieslandCampina zal met 

de gemeente Het Hogeland in gesprek blijven over de 

verdere ontwikkeling van het terrein.  

 

De door FrieslandCampina aangekochte percelen aan 

de oostzijde van het Boterdiep zouden in de toekomst 

een bestemming kunnen krijgen. Daarbij kan worden 

gedacht aan parkeren, een zonnepark voor duurzame 

energievoorziening of opslagcapaciteit. Het bedrijf heeft 

hier nog geen besluit over genomen.  

 

Het gemeentebestuur van Het Hogeland betreurt het 

besluit van FrieslandCampina maar heeft begrip voor de 

overwegingen die tot het besluit hebben geleid. Het col-

lege van burgemeester en wethouders heeft onlangs 

besloten dat er onder voorwaarden planologische mede-

werking aan een uitbreidingsplan van de vestiging in Be-

dum zou kunnen worden verleend. Daarbij is mede over-

wogen dat een uitbreiding tot werkgelegenheid zou kun-

nen leiden. Dat die uitbreiding van werkgelegenheid nu 

achterwege blijft, vindt het gemeentebestuur jammer.  

 

De gemeente Het Hogeland blijft zich ook in de toekomst 

constructief opstellen daar waar het om verdere ontwik-

keling van de productielocatie in Bedum gaat.  

 

 

 
Jachthaven Onderdendam 
 
In onze jachthaven was het op 19 oktober een drukte van 

belang.  

 

De schepen werden weer uit het water gehaald voor de 

winter.  

 

Onze dorpsfotograaf Johannes van der Helm was erbij. 
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Kerkdiensten Ned. Hervormde Kerk 

 

03-11-19 19.00 uur voorbereiding viering H.A.  

  ds. M. Krooneman uit Noordhorn 

 

06-11-19 19.30 dankstond voor gewas en arbeid 
  ds. C. Hoek 

 

10-11-19 11.00 viering H.A. in de Walfriduskerk te  

  Bedum ds. C. Hoek 

 

10-11-19 19.00 nabetrachting H.A.  

  dhr. M. van Heijningen uit Dorkwerd 

 

17-11-19 19.00  dhr. M. de Jager uit Groningen 

 

24-11-19 19.00 eeuwigheidszondag  
  ds. C. Hoek 

 

 

Kerkdiensten Protestantse Kerk Bedum 

 

03-11-19 09.30 H.S. Huizenga  

 

06-11-19 19.30 Dankdag voor gewas B.J. Diemer  

 

10-11-19 09.30 Heilig Avondmaal B.J. Diemer  

 

10-11-19 15.30 HA Alegunda Ilberi B.J. Diemer  

 

17-11-19 09.30 H.S. Huizenga Kerk Diaconie 

 

24-11-19  09.30 Gedachtenisdienst Diemer/Huizenga  

Belangrijke telefoonnummers  
 
 

Huisartsenpost 

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

op feestdagen. Tel: 0900 - 9229 

 

Tandarts 

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

spreekuur. Buiten deze spreekuren is de verant-

woordelijk tandarts na telefonisch overleg te consul-

teren. Naam en telefoonnummer van de dienst-

doende tandarts is te beluisteren op de telefoonbe-

antwoorder van uw eigen tandarts. 

 

Apotheek  

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

In het weekend en op feestdagen gesloten. Buiten 

openingstijden en voor spoedgevallen contact opne-

men met: Martini Apotheek (24 uur geopend) 

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen 

Tel: (050) 524 57 00 

 

Na 23.00 uur melden bij balie spoedingang 

 

Uitvaartverzorger  

Aaldert ten Have 

Schoolstraat 8 

9991 BJ Middelstum 

Tel. 06-48647246 

email: info@uitvaarttenhavemiddelstum.nl 

 

Dierenartsen 

Dierenartsenpraktijk Van Stad tot Wad, Bedum Voor 

gezelschapsdieren: 050-3014260  

Voor landbouwhuisdieren: 0596-518242  

Dierenartsenpraktijk Noord West Groningen, Win-

sum Tel: 0595-441800 

 

Politie / Brandweer / Ambulance: 

Alarmnummer dringende meldingen 0900-88 44 

 

Grote rampen en paniek bel: 112 

Vrouger... 
 
Uit de collectie van Aart Brakema, een winterse foto uit 
1940 voor de steenfabriek. 

http://www.aartbrakema.nl  

http://www.aartbrakema.nl/
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Kopij is van harte welkom! 
Heeft u een nieuwsbericht, een oproepje, een recept, 

schrijft u korte verhalen of gedichten, heeft u een club 

opgericht en zoekt u deelnemers, wilt u zichzelf of ie-

mand anders voorstellen of wilt u oproepen tot actie? 

Laat het ons weten!  

 

Stuur uw kopij in word per e-mail, uiterlijk zondag 24 

november naar de redactie van het  

Nijsjoagertje: nijsjoagertje@outlook.com  

Redactie: Eddy Buisman,  

Annemiek Wassenaar en Annemieke Neuteboom 

 

Bijdragen van:  Kees Willemen, Jan ‘t Mannetje,  

Egbert Reining, Erika Eilander, Roos Kotterer, 

Hanneke de Vries 

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

Annemiek Wassenaar, Lolke Wegenaar 

 

Eindredactie en opmaak deze maand:  

Annemiek Wassenaar 

Bedumerweg 12 Onderdendam 

nijsjoagertje@outlook.com  

 

Donaties:  

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

NL78INGB0009014281 t.n.v. ‘t Nijsjoagertje 

Agenda: 
 
Zaterdag 16 november schrijver Bert Wagendorp in het 
dorpshuis. 20.00 uur. Entree  5,00 
 
Maandag 11 november Leeskring maandag , 20 uur, 
Dorpshuis  
 
Maandag 11 november: Sint Maarten! 
 
Woensdag 6 november bijeenkomst Nijjoarsvezziede om 
20.00 uur in het Dorpshuis 
 
Zaterdag 23 november Sinterklaas zijn Pieten en de Pie-
tenband komen tussen 15:30 uur en 15:45 uur met de 
boot aan op de kade achter het dorpshuis in Onderden-
dam. 
Molen De Zilvermeeuw is iedere zaterdag open voor 
bezoek van 13.00—16.00 uur. 
 
En natuurlijk……..iedere zaterdagmiddag vanaf 17:00 
u een gezellig hapje en drankje in het dorpshuis!! 

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 fo-

to's. Hiertoe zijn speciale zoekmachines ontwikkeld. Om-

dat het Nijsjoagertje ook online staat, zijn illegaal gebruik-

te foto's gemakkelijk te vinden. Dus om boetes te voorko-

men: gebruik alleen eigen foto's, beelden waarvoor u toe-

stemming hebt gekregen van de maker of foto’s waarop 

geen copyright rust. 

Grunnegs 

 

As ik sums wìnstig ben 

noar wat was 

en noeit weerom komt 

din fluuster ik zaacht 

ien mien eerste toal: 

slicht, dook, lij, bozzem, beuzebelder. 

 

Din gait der n deur open 

en hang ik mor zo weer 

ondersteboven ien kaarseboom 

op n lije zummeroavend. 

 

Of loop ik bie haarfstdag 

mit mien pa over t slichte laand. 

Dook kropt troag oet sloten, 

hai verhoalt over widde wieven 

en beuzebelder dij hier rondwoart het. 

 

As wie thoeskommen branden keerzen op bozzem 

En mien moeke het waarme sukkeloa kloar. 

 

Anne Boskamp 


