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Werkgroep Historisch Watererfgoed presenteert Digitaal Magazine ‘Waarom is Onderdendam zo’n
uniek dorp? ‘
Ruim twee en een half jaar geleden startte de werkgroep met de vraag hoe kunnen we
de schoonheid van ons dorp voor de toekomst garanderen. Aanleiding was het plan om
de loop van het Boterdiep te wijzigen door de uitbreiding van Friesland Campina. Het
dorp zou ineens in de slagschaduw van een groot industrieel complex komen te liggen
en de omgeving zou veel van zijn landelijke aantrekkelijkheid verliezen.
Maar dat was niet de belangrijkste reden. Vooral de gevolgen van de gaswinning kun-

VVO organiseert geslaagde Sinterklaasintocht.
Mooie avond met Bert
Wagendorp.
Verkeer
Volleybaltoernooi
Leeskring
Annemieke in Australië
Groenprojekten
Kerstzangdiensten

nen desastreus worden voor de veelal oude monumentale panden die de kern van het
dorp uitmaken. En in het buitengebied zie je de afgelopen decennia met grote snelheid
allerlei vertrouwde landschapselementen als sloten, bomen en struiken verdwijnen. De
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werkgroep vroeg zich af is het niet mogelijk om eens al die
aantrekkelijke punten van ons dorp en zijn omgeving te
inventariseren en in een historisch perspectief te plaatsen? Zoiets is deskundig werk dat veelal door erfgoedspecialisten wordt gedaan. Maar dan ben je er nog niet. Het
moet geen document worden dat bij beleidsmakers in een
la verdwijnt. Het moet raadpleegbaar zijn bij belangrijke
ruimtelijke beslissingen en het moet een beschermende
werking hebben voor de handhaving van de beeldkwaliteit
van dorp en zijn directe omgeving.

hand van Martijn Heemstra. Een van de hoogtepunten is
een kaart van het dorp waar men een aantal beeldbepalende panden aan kan vinken. Daarna worden pand en
een soms uitgebreide bewoningsgeschiedenis zichtbaar.

Met enige trots presenteert de werkgroep
het Digitaal Magazine op Donderdag 12 December om 19 u30 a.s in de terraszaal aan
het dorp; inloop 19u15. We hopen op veel
belangstelling.

Mini- congres
Gemeente en provincie hebben het idee opgepakt en
sinds herfst van 2017 is ons voor een dagdeel per week
een provinciale ambtenaar, Felix Hirmann, ter beschikking
gesteld die ons hielp de zaak in de steigers te zetten. Allereerst door partijen te interesseren voor onze vragen. Maar
ook door het zoeken naar financiering van een en ander.
Toen duidelijk werd dat we op financiële steun konden
rekenen van de provincie zijn we van start gegaan. Met
allerhande partijen zoals Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed, Waterschap Noorderzijlvest, Groninger Archieven,
Bond Heemschut, de Rijksuniversiteit Groningen en belangstellenden vanuit het dorp organiseerden we op 8 november 2018 in het dorpshuis een mini- congres waar de
eerste kennis over Onderdendam, zijn omgeving en geschiedenis als knooppunt van vier waterwegen onderling
werd gedeeld.
Met belangstelling werd geluisterd naar Herman Waterbolk van Libau tijdens het mini-congres op 8 november
2018.

PUBQUIZ op Vrijdag 13 december!!
Nu de dagen weer korter worden en de temperaturen
dalen, breekt voor velen de tijd van gezellige en knusse
avonden weer aan. Om de donkere dagen in de aanloop
naar de Feestdagen wat extra kleur te geven, organiseren wij als Cultureel Podium Onderdendam een
PUBQUIZ!
Weet jij veel van sport? Ben je een kei in alles wat met
muziek te maken heeft? Of heb je juist een goed ontwikkelde algemene kennis? Laat je dan samen met je team
uitdagen tijdens onze pubquiz!
Op vrijdag 13 december wordt deze pubquiz in het
Dorpshuis Zijlvesterhoek gehouden. Een team bestaat uit
(max.) 5 deelnemers en er is ruimte voor 10 teams. Geef
je team een leuke naam en meld je voor 9 december
2019 met je team aan via cultuurinonderdendam@gmail.com. Let op: VOL=VOL.

‘ Dam in de wildernis…’

Kosten: € 1,- per deelnemer. De aanvang is
om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur).

Daarna is het werkplan dat we eerder hadden geschreven
ten uitvoer gebracht. Drie werkbijeenkomsten hielden Tim
Willems- Kruize en Herman Waterbolk van Libau samen
met bewoners waarbij we veel hebben gehad aan de kennis van Marga Bremer –van der Kooi van het Provinciaal
Bouwheerschap en Jan van den Broek van de Groninger
Archieven , specialist in de waterloopgeschiedenis van Onderdendam en omgeving. Mirjam de Boer masterstudente
landschapsgeschiedenis van de RUG schreef onder supervisie van Prof. Theo Spek, hoogleraar Landschapgeschiedenis over vooral dat onderwerp haar masterscriptie ‘ Onderdendam. Van dam in de wildernis tot herbergen langs
het water. De ontwikkelingen van het landschap en het
dorp van 1252 tot 1798. ‘Maar vooral de kennis van de
bewoners over de bewoninggeschiedenis van diverse panden heeft bijgedragen tot een mooi product. Een en ander
leidde soms tot pittige discussies.

Kerstmarkt op zaterdag 21 december!!
Houd u er
allemaal rekening mee?
Op zaterdag
21 december
wordt er
weer een
gezellige
kerstmarkt in
ons dorpshuis
georganiseerd. Ubent
wekom vanaf
13.30 u tot
17.00. U kunt
rustig de hele middag blijven, want er is ook genoeg te
eten en te drinken. En natuurlijk wordt alles omlijst met
LIVE Kerstmuziek!!

Kaart van het dorp
Al die kennis is weer samengebracht en voor iedereen toegankelijk gemaakt door de productie van een Provinciaal
Digitaal Magazine. Dit namen Marga Bremer en Roy
Imandrigoro van de provinciale Reprodienst voor hun rekening. Het magazine is niet een saaie brok teksten . Het is
rijk geïllustreerd met foto’s en korte videofilmpjes van de
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VVO kijkt terug op geslaagde Sinterklaas-intocht.
De VVO bewees zaterdag 23 november jl weer eens haar
bestaansrecht. Naast de Leeskring, het Scheepsjoagen,
Sjoelen en andere Leefbaarheidsactiviteiten organiseerde de vereniging zaterdag 23 jnovember de jaarlijkse
Sinterklaasintocht. De VVO verdient op korte termijn een
volwaardig bestuur om op die manier nog tot in lengte
van jaren met behulp van vele dorpsgenoten haar activiteiten te kunnen
voortzetten. Want
waar de VDO (nu
min of meer GO)
in het verre verleden stond voor
allerlei beleidszaken, staat juist de
VVO voor vele
leefbaarheidsactiviteiten naast
goedlopende zaken als de Verzoamelstee, de Hengelclub, het Dorpshuis,
De Kerk en het Cultureel Podium.

Programma december: Samen zijn en samen doen.
5 december: Sinterklaasviering
Traditiegetrouw bezoekt de Sint en zijn
Piet ook weer onze verzoamelstee. We
drinken koffie en eten wat lekkers, en
kijken uit naar ""een jaar dorpsannekdotes"" van Sinterklaas.
Bij Sinterklaas hoort het ontvangen van kadootjes. Net
als vorig jaar willen wij als verzoamelstee stil staan bij
"de Voedselbank" die nog steeds nodig is.
Wij willen graag wat geven, en vragen onze bezoekers
deze dag iets mee te nemen. bijv. rijst ,pasta, koffie,thee.
Wij zorgen dat het bij de voedselbank komt. Alvast onze
dank.
12 december: Tussen Sinterklaas en Kerst.

Om half 4 zou de Goedheiligman aankomen. Helaas,
slechts 3 Pieten kwamen op de boot van Jan Bos en Rieneke Gollnau aanvaren. Teleurstelling alom. Gelukkig bleek
één bezorgde Piet zich
te bekommeren om
Sinterklaas.
Op de scooter werd hij gelukkig nog op tijd naar Onderdendam gebracht. Een praatje op de kade met daarna
een rondgang door het dorp volgde. In het dorpshuis
ontving de Sint vele kinderen op het podium, terwijl de
Pieten hun
best deden te
zorgen voor
enige vrolijkheid door met
de zaall te
dansen. Een
heerlijke middag, die op
veel belangstelling ook van buiten Onderdendam mocht rekenen.
Het kleinschalige van de Onderdendamse intocht blijkt
vele mensen aan te spreken. Op naar het volgend jaar

Deze donderdagochtend willen we
met elkaar een bekend gezelschapsspel spelen, en wel: BINGO!!!
We hopen op veel gezelligheid, en
wie weet, valt U in de prijzen.
Iedereen is weer van harte welkom.
19 december: Kerstkoffie
Een sfeervolle ochtend
met koffie en een traktatie. We kijken naar
een filmpje met nostalgische kerstkaarten en Anneke
Mekkes vertelt een kerstverhaal.
Henk Post zal de ochtend omlijsten met sfeervolle pianomuziek.
Na de kerstkoffie drinken we een glaasje en gaan we samen genieten van het kerstdiner. Dit jaar verzorgd door
Nienke Veenland. Wij stellen het zeer op prijs dat zij het
diner dit jaar wil verzorgen.
Graag opgeven tot 12 december bij Corry Mulder:
tel:3049532
Wij wensen al onze bezoekers een warme kerst en alle
goeds voor 2020.
De eerstvolgende Verzoamelstee is op 16 januari 2020.
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Mooie avond met Bert Wagendorp
Op zaterdagavond 16 november druppelde de terraszaal
van het dorpshuis tegen 20.15 uur langzaam vol. Er waren
liefhebbers van literatuur, wielrennen en film bij maar ook
volkskrantenlezers en natuurlijk gewoon belangstellenden.
Allemaal kwamen ze voor Bert Wagendorp die deze avond
geïnterviewd werd door Inki de Jonge, journaliste bij het
dagblad van het Noorden.
Om 20.30 uur was de zaal weliswaar niet vol maar toch
zeer goed gevuld voor een zaterdagavond. Jan ’t Mannetje
heette ons welkom en het interview ging van start. Wagendorp vertelde eerst over zijn laatste roman Ferrara,
een vervolg op zijn best verkochte en verfilmde roman
Ventoux. Op de vraag waarom hij weer over de vijf vrienden uit Ventoux de wilde schrijven was het nuchtere antwoord van Wagendorp dat hij nieuwsgierig was hoe het de
mannen verging. Hij koos een locatie voor de roman die hij
goed kende: Ferrara, een middeleeuwse stad in Italië en
hij verzon ‘de motor’ voor het verhaal. Ideale stuwkrachten in een roman zijn volgens Wagendorp dood en seks,
dus moest er weer iemand dood. Van zijn vriendin Wilma
mocht dit niet Bart zijn, zijn alter ego in het boek daarom

Behalve de tijd is ook loslaten een belangrijk thema in
Ferrara. Het loslaten van de eeuwige drang naar status,
geld, roem en seks is volgens Wagendorp op een bepaalde leeftijd onontkoombaar. De drijfveren in het leven
veranderen als je de 55 passeert, dat geldt voor zijn
hoofdpersonen maar ook voor hemzelf. Hoewel… hij
heeft op dit moment een sabbatical van vier maanden en
schrijft daarom geen column in de Volkskrant. Hij vertelt
dat hij ondanks zichzelf de aandacht en de erkenning
mist die zo’n column met zich meebrengt. Ook de structuur is uit zijn dag verdwenen en hij vindt het af en toe
moeilijk dat hij zijn mening niet meer kwijt in de krant.
Allemaal lastiger dan hij van tevoren had gedacht.
Wagendorp verhaalt verder over zijn persoonlijke leven,
zijn correspondentschap in Engeland (waaraan hij een
diepe afkeer overhield aan de Engelse upper-class), de
opkomst van Trump en het fakenews dat welig tiert. Af
en toe lees hij iets voor uit een van zijn romans. De zaal
verveelt zich geen moment, Wagendorp vertelt gemakkelijk en geanimeerd en de interviewster weet hem langs
interessante paden te leiden. Vlak voor de pauze doet de
schrijver nog uit de doeken dat hij werkt aan een nieuwe
roman die over zijn voorouders gaat. Achterhoekers die
rond 1850 met de boot naar de VS vetrekken maar vlak

dus viel de keus op een andere man uit de vriendengroep
en kon hij het verhaal beginnen te schrijven.
Een belangrijk thema in zowel Ventoux als Ferrara is de
tijd, het verstrijken ervan en de (onmogelijke) pogingen
om de klok stil te zetten. Wagendorp vertelt over het
vreemde gevoel van ouder worden zonder je echt ouder te
voelen Hij is 35 jaar geleden al eens in Onderdendam geweest om te voetballen, dat lijkt gisteren. Hij voelt zich
nog dezelfde als toen maar dat is hij niet meer. Een vreemde gewaarwording die zich voortdurend voordoet.
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voor ze aankomen gaat de boot in vlammen op. Hij schrijft
de geschiedenis vanuit het perspectief van een documentairemaker die dit historische verhaal uitpluist. We zijn
benieuwd, hoorde ik van verschillende kanten.
Na de pauze kreeg de zaal gelegenheid tot vragen stellen,
hier werd goed gebruik van gemaakt. We leerden meer
over de schrijfroutine van Wagendorp, over het nut van
een goede redacteur (of redactrice in zijn geval) , het verschil tussen het schrijven van een scenario en een roman
en de manier waarop sportverslaggeving werkt. Ik zal er
één vraag uitlichten: komt er nog een derde roman over
de vriendengroep. Vroeg Eddy Buisman. Wagendorp sluit
dit niet uit maar niet direct. Hij kan de hoofdpersonen met
zijn pen weliswaar zomaar tien jaar ouder maken maar dat
werkt niet zo. Hij heeft eerst afstand nodig. In de ‘echte’
wereld moet ook tijd verstrijken voor hij over de nog ouder geworden mannen zal kunnen schrijven. We wachten
het af.
De avond werd afgesloten met de verkoop en het signeren
van romans en natuurlijk een afzakkertje in de bar. CPO en
Leeskring: bedankt. Ik kijk nu al uit naar de volgende schrijver.

De DörpsDichter
December 2019

Jan de Molenaar
Afscheid nemen van Jan na zoveel
mooie jaren
Met hem als gedreven molenaar
Gaat hij nu een nieuwe koers varen
Naar ’n nieuwe bestemming, dat is
zonneklaar
We hebben genoten van zijn vriendschap en charme
Van zijn aanwezigheid in ons mooie Onderdendam
Van het mannetje op de molen met al z’n “Karma”

Annemiek Wassenaar

Dat ooit eens in ons midden
kwam

Kerstliedjes
zingen in De
Kerk 22-12

Bedankt Jan voor al die mooie
jaren,
Jouw taak op de molen is nu

Op zondag 22
december organiseert De
Kerk in Onderdendam weer
het leuke evenement: Zingend De Kerst in! Van 16.30 tot 17.30 uur gaan we met z’n
allen kerstliedjes zingen in een sfeervol verlichte kerk. De
deuren zijn vanaf 16.00 uur geopend. Er staan zowel klassiekers als moderne liedjes op het programma. De teksten
worden uitgedeeld dus iedereen kan meezingen, we krijgen dit jaar bovendien ondersteuning van het enige echte
koor ODD.

klaar
dat jouw “bootje” nog maar
lang mag varen
Bedankt Jan Knegt, onze trouwe molenaar

Beste dorpsgenoten,
De KWF-collecte is alweer enige tijd geleden namelijk in
begin september. Maar het is toch goed om onderstaande informatie alsnog met te delen.
De collecte heeft 378,57 E opgeleverd. Samen met de
opbrengst van Bedum was het totaal 3.181,28. Dat is een
heel mooi bedrag waaruit maar weer blijkt dat ook collecteren loont!
We danken iedereen die een bijdrage heeft geleverd en
tot volgend jaar!

Dus neem jullie kinderen, ouders, grootouders, buren en
vrienden mee en kom gezellig zingen. De toegang is gratis
en om de kelen te smeren wordt er glühwein en chocolademelk geschonken.
We zien jullie graag 22 december aan de Bedumerweg 34
in Onderdendam.

Namens de collectanten, Annemieke C.W. Neuteboom

Hans, Willy en Annemiek
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Hoe beperken we de overlast van het extra
verkeer door ons dorp tijdens de wegafsluiting van de provinciale weg bij Sauwerd zomer 2020?!

ons.
Vervolgens hebben wij de
volgende voorstellen gedaan
en toegelicht . Ook de vertegenwoordiger van de aannemer deed goede suggesties.
In willekeurige volgorde:
= verkeersregelaars, ook in
het weekend en van 6 tot 20
uur
= in de berichtgeving in de
regionale kranten ook een
publiekscampagne voor
langzaam rijden door Onderdendam. “U bent gast in het dorp”.
= ruim voor het inrijden van het dorp de snelheid afremmen door het plaatsen van tijdelijke wegversmallingen
= op de strategische plekken voor de omleidingsborden
speciale matrix borden plaatsen, waarop bijvoorbeeld
informatie voor vrachtwagens om Onderdendam te mijden en voor actuele informatie . Ook bewoners van Onderdendam betrekken bij het kiezen van de plaatsen van
de borden.
= extra aandacht voor het voorkomen van extra sluipverkeer over Stadsweg en Achterweg.
= publieksactie om OV gebruik te stimuleren , OV gratis of
met flinke korting. Niet alleen voor de bus maar ook voor
de trein vanaf Winsum naar Stad.
Wij vroegen ook om extra aandacht van de Politie voor
het handhaven van de 30 km. Maar de Provincie is geen
opdrachtgever van de Politie. Hier zullen we zelf actie
moeten ondernemen via de Gemeente Hogeland.
Er is afgesproken dat wij van de Provincie binnen afzienbare tijd een antwoord krijgen op onze voorstellen.

In opdracht van de Provincie wordt de weg tussen Stad
en Winsum vernieuwd. De werkzaamheden zijn verspreid
over drie zomers parallel aan de schoolvakanties van zes
weken. Tijdens de uitvoering wordt de weg geheel afgesloten. Het verkeer wordt over verschillende routes omgeleid. In de
voorbije zomer was de uitvoering
van de eerste fase bij Adorp en
werd ons toch al zwaar belaste
dorp geconfronteerd met zeer veel
extra verkeer.
Maandag 28 oktober spraken wij
( Menna Dijkema, Afiena Benthem,
Jan t Mannetje) als verkeerswerkgroep Onderdendam
met twee ambtenaren van de Provincie en een vertegenwoordiger van de aannemer die het werk bij Adorp heeft
uitgevoerd. De aannemer was ook verantwoordelijk voor
het plaatsen van de omleidingsborden.
Ons doel van het gesprek was , om terugkijkend op de
ervaringen van dit jaar, de Provincie te overtuigen van
verdere maatregelen om de overlast voor Onderdendam
zoveel als mogelijk te
beperken. Wij verwachten dat de afsluiting bij
Sauwerd een grotere
stroom dan dit jaar aan
extra verkeer zal veroorzaken.
Wij hebben als eerste
met nadruk gevraagd of
een gehele afsluiting van de weg niet voorkomen kan
worden door eerst één helft van de weg aan te pakken
en daarna de andere helft. Het antwoord was dat dit in
de dorpskern van Adorp niet mogelijk was en ook in de
dorpskern van Sauwerd niet mogelijk is. De totale breedte van weg, fiets en voetpad is te smal voor een gesplitste uitvoering . Er is te weinig ruimte voor een veilig werken voor de wegwerkers en ook onvoldoende voor de
veiligheid
van het
passerende
verkeer.
De toelichting
overtuigde

Afiena Benthem, Menna Dijkema , Jan ‘t Mannetje

Kerstzangdienst
Op D.V. dinsdag 24 december is er een kerstzangdienst om
21.00 uur in de Hervormde Kerk van Onderdendam.
Voorganger is Mark de Jager.
Thema: “Komt verwonderd”.
Organist: Henk Oostra.
Muzikale medewerking zal verleend worden door het koor
“Salore’'.
Er wordt een collecte gehouden.
Allen hartelijk welkom!
Namens de gezamenlijke evangelisatiecommissie,
Willy van Dis
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Charles d'Orleans (1394 – 1465). Het is deze Charles die
in de opening van de roman voor zijn doop naar de kerk
wordt gebracht in een doopstoet vol pracht en praal. De
prins heeft op jonge leeftijd al een grote liefde voor lezen en ontwikkelt zich tot dichter . De titel van de roman
is gebaseerd op zijn gedicht ‘En la foret de longue attente' in het nederlands ‘ In het woud van lang verwachten'.

Het Woud der Verwachting
“In haar met groene gordijnen omhangen statiebed luisterde Valentine, hertogin van Orleans, naar het gebeier
der klokken van Saint-Pol. De kerk lag dicht bij het koninklijk paleis – slechts een steenworp afstand scheidde de
beide gebouwen. De stemmen der klokken, bij aanzwellend luiden nog ieder aan toon en volume te herkennen,
smolten samen tot een stortzee van donker geluid. Valentine vouwde haar handen boven het groene sindaal van de
beddesprei. De doopstoet van haar vierde zoon, Charles,

Hella Haasse schreef de schitterende roman op 31 jarige
leeftijd. Het was haar eerste historische roman waarin zij
haar grote verhalende talent toonde. De roman werd
met veel waardering ontvangen en is in vele talen vertaald. Haasse schreef talrijke prachtige boeken, maar ze
heeft nooit de aandacht en de waardering gekregen als
tijdgenoten zoals Willem Frederik Hermans of Harry Mulisch. Volgens schrijver en journalist Bert Wagendorp, die
onlangs voor een boeiende avond in ons Dorpshuis zorgde, was Haasse “ stilistisch en vooral wat vertelkracht
betreft minstens hun gelijke en in de meeste gevallen de
betere.” Maar Haasse zocht niet als vele van haar collega
schrijvers de publiciteit van de massamedia. Nu doet zich
dit fenomeen nog sterker voor. Als je in het TV programma De wereld draait door in de schijnwerpers komt als
schrijver vliegen je boeken de winkels uit, wil je of lukt je
dit niet dan blijft je goede roman weinig gelezen. Gelukkig is er nog wel een groep lezers die zelf op onderzoek
gaan en een eigen oordeel vellen.

had het paleis verlaten”.
Zo opent schrijfster Hella Haasse ( 1918 – 2011) haar roman ‘Het Woud der Verwachting’. Hella Haasse neemt je
als lezer meteen bij de hand en leidt je de wereld van het
Middeleeuwse koninklijke hof van Frankrijk in. Ze vertelt
zo beeldend , boeiend en rijk aan psychologische portretten en schrijft zo gedetailleerd over de ruimtes van de kastelen en paleizen , over de interieurs, over de weelderigheid van alle gedragen kleding en sieraden dat je 576 bladzijden als kijkend naar een film in die wereld verblijft. Onverhuld schrijft Haasse ook over de enorme rijkdom van de
vorsten en de enorme geldbedragen die worden uitgegeven voor het kunnen voeren van oorlogen. Dit alles opgebracht door het volk via belastingen en heffingen.

Haasse heeft niet geleden onder de naar verhouding geringere aandacht. “Lezen, feiten noteren, onderzoek
doen, interpreteren en de rest verzinnen. Mijn hele leven is daarop gebaseerd geweest” zei ze in haar laatste
interview in De Groene Amsterdammer. Ze zei dat ze een
groot deel van haar leven in haar verhalen had geleefd
en gelukkig was geweest.
De dagen korten in rap tempo en nodigen uit tot meer
lezen. In de Leeskring wordt de dikke pil van Het Woud
der Verwachting nu gelezen. Lees mee als je af en toe in
de tijd van de Middeleeuwen wilt verblijven . Even weg
van het te hoge tempo en de vele zorgen en dwaasheden
van het huidige leven in ons Madurodam landje.

Het boek is een historische roman over het leven van prins

Jan ‘t Mannetje
Jarenlang heb ik de collecte voor de Kinderhulp in ons
dorp georganiseerd.
Helaas lukt het mij niet meer om dit weer te organiseren. De collecte wordt gehouden in april 2020.
Wie zou dit van mij willen overnemen?
Ook zijn er nog nieuwe collectanten nodig.
Als je interesse hebt dan contact opnemen met Willy
van Dis, telefoon 050-3049018.
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tsjak ‘ al hier en daar in de meidoornstruiken [ Crataegus
monogyna L. ] horen. Want daar komen ze voor, voor de
bessen .Alleen valt me op dat de eerste aantallen tamelijk klein zijn. Groepjes van nog geen 15 stuks. Mogelijk is
de regen een spelbreker. Op 27 dagen hadden we 17
dagen met regen met in totaal 54 mm. in mijn regenmeter. Wanneer er regen valt moet ik aan regenwulpen
[ Numenius phaeopus L. ] denken maar het hele vorige
jaar heb ik die nauwelijks in het dorp of het buitengebied
gezien of gehoord. Tot de namiddag van 11 november.
Een groepje van vijf stuks kwam op veertig meter hoogte
over vanuit het zuiden , globaal de loop van het Boterdiep volgend. Op weg naar het Lauwersmeergebied of de
OostFriese kust. Daar groeperen ze zich uit zelfbescherming tot immens grote aantallen bereikt zijn. Je kunt
daar dan over de koppen lopen.
Smaakt als asperges..
Nu het winter gaat worden, verzamelen doortrekkende

Vrouge vogels ien Onderndaam (161)
Tekst: Kees Willemen
Foto’s: Sieb-Klaas Iwema en Kees Willemen
Soms gaan de seizoenen bijna onmerkbaar in elkaar over,
af en toe gaat dat met stevige schokken. De afgelopen
vier weken, om precies te zijn de periode tussen maandag 28 Oktober en zaterdag 23 November, was dat weer
eens het geval. We maakten namelijk een stevige koudeval mee.
Was het weer in de maand oktober nog relatief mild met
een gemiddelde ochtendtemperatuur om 06u00 van zelfs
bijna 12 graden , nu kelderde die naar 4 graden gemiddeld. De autoruit moest dus ook voor het eerst gekrabd
worden. Voordeel was wel weer met die eerste nachtvorsten dat er dus eindelijk boerenkoolstamp gegeten kan
worden. Die planten verdedigen zich namelijk net als
spruiten tegen de vorst door een nano- dun suikerlaagje
op het blad te vormen. Precies daardoor smaakt de boerenkool of mous in het Grunnigs een stuk lekkerder vind ik.
Ganzentrek begonnen
Terwijl gemiddeld de wind nog steeds uit westelijke richtingen blies namen de dagen met Oostenwind wel toe.
Exact zeven dagen woei de wind uit die richting. En ja hoor
daar kwamen ze de ganzen uit Scandinavië en Wit Rusland
die hier komen overwinteren. Je hoorde ze zelfs ’s nachts
bij stevige mist overkomen zoals op 15, 20 en 21 november. Op die laatste dag zag ik ze zelfs in het echt . Een grote groep van meer dan
zestig stuks rond half
tien ’s ochtends; ik zat
op de bushalte en kon
ze helemaal volgen, in
een zeer slordig vastgehouden V- formatie.
Ze kwamen vanuit het
Noorden en vlogen op
honderd meter hoogte richting het Zuiden.
Regenwulpen
Andere echte wintergasten zoals kramsvogels [ Turdus pilaris L. ]
en koperwieken [ Turdus iliacus L. ] zijn ook
gearriveerd. Je kunt
hun kenmerkende
roep ‘ Tsjak- tsjak-

kuifeenden [ Aythya fuligula L. ] zich in het Boterdiep .
Hoe ik zo zeker weet dat het vreemde vogels uit het
Noorden zijn. Wel vanmiddag nog voordat ik dit opschrijf , wandelde ik daar met mijn hond en onmiddellijk
vlogen er meer dan vijftig exemplaren op toen ik de
groep passeerde. De standvogels onder hen zwemmen
gewoonlijk rustig door omdat ze gewend zijn aan ons.
Maar voor de nieuwe eendjes was ik een onvoorspelbare
verschijning waar je maar het beste voor op de wieken
kunt gaan. Daar in de berm bloeide nota bene nog een
plant, een kleine bereklauw [ Heracleum spondylium L. ].
Er wordt veel onzin geschreven over de bereklauw. De
grote of Kaukasische bereklauw [ Heracleum montegazzianum L. ] is degene die de akelige brandblaren veroorzaakt. Maar die komen nauwelijks hier in de berm van
landwegen voor. Alleen in het Onderdendamster Bos
staan er een paar. De bereklauw waar boeren soms zoveel lawaai over maken is de kleine. Die is volmaakt onschuldig . Vroeger werden ze zelfs aan de varkens ge9

voerd. De spruiten ervan
lijken op asperges en hebben gekookt ook min of
meer die smaak.
Eigen appelsap
Al met al is het een echt
rustige herfstmaand geweest. Voor het eerst ochtenden met dikke mist met
zicht van nog geen vijftien
meter aan de oostkant van
het dorp. Opvallend is hoeveel vogels erop lijken te
rekenen dat we weer een
milde winter krijgen. De
Turkse tortels [ Streptopelia decaocto L. ] die altijd
broeden in mijn binnentuin , zitten er nog steeds. De jaren daarvoor verdwenen
ze rond deze tijd naar het zuiden maar vanmorgen, 24 november, zaten ze samen op een tak in een van de berken
van de windsingel die onze moestuin scheidt van het Tussendoortje. Ze rekenen erop dat er nog voldoende voedsel
te snaaien valt in de achtertuinen van de Bedumerweg. En
dat klopt ook wel. Alle fruitbomen daar hebben zo’n overvloedige oogst opgeleverd dat er niet tegen op te eten
valt. Overal zie je verspreid half aangepikte appels liggen.

Het wachten is op een gezamenlijke actie van de bewoners om alle appels volgend jaar te verwerken tot appelsap zodat in het dorpshuis voor het eerst appelsap uit eigen tuin kan worden geschonken naast ons eigen dorpsbier, Het Zotte Kalf.
Een voor mijn gevoel wat korte aflevering deze keer , helaas. De foto’s van de vaste fotograaf Sieb-Klaas Iwema
zijn helaas door een technische storing in mijn computersysteem niet mee te nemen. Ben benieuwd of jullie in het
nieuwe jaar mij kunnen helpen deze rubriek opnieuw te
vullen. Voor al jullie belevenissen en foto’s op natuurgebied , hou ik mij aanbevolen:
Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderdendam
Tel.050-3049464 Mobiel 06-18849215 E-mail:
c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl
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Hooghelmholtje

Hoe lang ik het al doe? Jaar of 8. Elke werkdagochtend
wandelen in het Onderdendamsterbos met Kelly, onze
hond.
Vijf keer per week hetzelfde-rondje-met-het-hondje maar
toch telkens anders. Ander licht, andere wind, nat of
droog, koud of korte broek. Reigers hoog in de bomen
nestelend. Reeën in het weiland. Achtergelaten afval.
Altijd wel wat te zien in ons bos. Verveeld nooit.
Sinds een paar jaar lopen Kelly en ik niet meer doordeweeks alléén over de bospaden maar hebben we gezelschap van Bob of Conny en Jussi. Bob Assenberg en Conny Rietema van het Hoogholtje (Bed and Breakfast aan
de Warffumerweg) met hun bijzondere hond. Steevast
om half acht ontmoeten we elkaar bij de Vanderhelm/
Veldkamp ingang van het bos en lopen we ons rondje
nadat de hondjes een koekie hebben gekregen. Goedemorgen Bob (of Con) en Jus. Voor mij is het altijd een verrassing wie met Jussi in het bos wandelt. Goedemorgen
Jan en Kelly.
En dan praten we over van alles en nog veel meer. Wat
er in het dorp speelt, wat het NOS Journaal zegt. Wat
Facebook etaleert en wat we op het werk meemaken.
Een dik kwartier lang lachen, verbazen, informeren en
vooral relativeren. Dat laatste zijn we heel goed in en blij
mee.
Vraagstukken, waar grote wereldleiders weken over
doen, lossen wij binnen één boswandeling op. Rutte,
Trump en Poetin zouden een keer mee moeten lopen, zou
leerzaam voor hen zijn. Erdogan er bij en de wereldvrede
is hersteld.
Omdat we dit rondje al geruime doen is het langzamerhand een traditie geworden. Dat blijkt onder meer uit het
zeggen dat je er “morgen niet bent omdat je om acht uur
bij de dokter moet zijn” of dat je die avond er voor heel
laat op bed komt. Of dat we weer vakantie hebben van
dan tot dan. En uit het feit dat ik ongerust wordt als hij of
zij een keer onafgemeld mist. Dan app ik altijd. Zo ontstaan tradities. Waardevolle start van de dag. Onbetaalbaar en inmiddels onmisbaar. Zal altijd zo blijven.

Maar dan ineens die aankondiging…. van “we gaan verhuizen”…… Helemaal naar Dwingeloo, onder in Drenthe nota
bene….. pas in Maart en misschien wel later, we moeten
Hoogholtje nog verkopen dus…………..
Weg traditie, weg uitzien naar, weg nieuws, weg 2 bijzondere mensen die heel veel voor Onderdendam betekenen.
En voor ons.
Natuurlijk komen ze in Dwingeloo wel een nieuwe Janneman-met-hond, een Dorpshuis, C.P.O. en een Molen tegen
en zal ik in Onderdendam niet wegkwijnen van verdriet
maar toch….. Lieve Bob, Conny en Jussi, zal jullie missen!
Desalniettemin wens ik jullie alle geluk in Dwingeloo en
respecteer ik jullie beslissing.
En dan lees ik op 24 Oktober een bericht dat de familie
Helmholt op het Hoogholtje gaan wonen en de Bed and
Breakfast gaan overnemen. Bert en Jacqueline samen met
zoon Bas. Wie kent ze niet. Dus komt het grote huis tegenover het Dorpshuis te koop….en veranderd de naam Hoogholtje in Hooghelmholtje.
Aardverschuiving in Onderdendam. Gewaagde sprong voor
de Helmholtjes naar misschien wel het mooiste plekje van
ons dorp met het allersmalste bruggetje. Gefeliciteerd lieve
vrienden! Welkom aan deze kant van de brug. Helaas hebben zij geen hond…
“Boswandeling” schijnt ook een veelalcoholhoudend
drankje te zijn, denk dat ik die alvast maar koop…..

januari naar: volleyonderdendam@hotmail.nl
Het inschrijfgeld bedraagt €3,- per persoon
De aanvoerder van het team betaald het inschrijfgeld op
18 januari aan Rianne of Lucinda.
Er zal in twee categorieën worden gespeeld, te weten
een A-poule voor de gevorderde spelers/speelsters en de
B-poule voor de meer recreatief ingestelde deelnemers/
sters.
Wij hopen dat veel mensen zich inschrijven, zodat we er
een gezellig toernooi van kunnen maken!
Heb je genoten van het volleyballen en wil je een keer op
de maandagavond meetrainen, informeer dan op het
toernooi naar de mogelijkheden bij Volley Onderdendam.
We wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gezond en sportief begin van 2020.
Namens Volley Onderdendam,
Rianne de Blécourt
Lucinda Smeding

Janneman.

Beste sportliefhebbers,
Op zaterdag 18 januari 2020 organiseert Volley Onderdendam voor de 40ste keer het dorpstoernooi in dorpshuis
“Zijlvesterhoek”.
Iedereen is welkom, of je nu veel volleybal ervaring hebt,
of helemaal niet. Het doel is om gezellig samen te sporten.
Je kunt je opgeven per team dat bestaat uit 6 personen,
waarvan minimaal 2 dames.
Let op: Je mag maar met 1 team meespelen.

Molens zijn ook op zondag open!!
N.a.v. het artikel van molenaar Egbert Reining moet
nadrukkelijk worden opgemerkt dat ook op de zondagen de molens open zijn. Onze dorpsmolenaar Catrienus Rouwé zorgt op de 2e en 4e zondag voor de Zilvermeeuw, terwijl hij op de 1e en 3e zondag onze dorpsmolen de Hunsingo openstelt. En wel van 13.00 tot
17.00 uur. In de winter tot ongeveer 16.00 uur.
Jannie Rouwé

Ben je enthousiast geworden en wil je graag meedoen?
Vul dan het inschrijfformulier in en zend het uiterlijk 11
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Expositie in ‘De Twaalf Hoven’
Oud-Onderdendamster Hetty Slagter exposeert samen
met drie andere exposanten op in ‘De Twaalf Hoven’ in
Winsum.
Hetty Slagter – Foto’s
‘Ik fotografeer voornamelijk portret-, dieren-, en natnatuurfoto’s. Daarom heb ik er voor gekozen om deze
drie onderwerpen mee te nemen in de expositie, om een
zo gevarieerd mogelijk beeld te geven. Fotograferen doe
ik zowel op locatie als binnen in de studio.’’
Astrid Wevers – Foto’s en schilderijen
‘’Op deze expositie hangen vooral natuurfoto’s van het
Groninger land gemaakt door mij. Prachtige Groninger
luchten. Zonsondergang boven het mosterdzaad, een
stuk weiland wat
10 weken onder
water stond of opeens dat land vol
papavers! Dat is
toch genieten!’’
Annemarie Mayers
– Keramiek
‘’Met hart en ziel
geeft Annemarie
de liefde vorm in
klei en kleur. Haar
creatieproces is
intuïtief. Min of
meer vanzelf ontstaan zo humoristische borstbeelden
van dierenfiguren, bijzondere schalen en Love Lights. De
Love Lights zijn ware blikvangers. Vaak hoort ze van
mensen dat haar kunstwerken hen blij maakt, troost bied
of kracht geeft. In dit geval is haar missie geslaagd.’’
Carolien Perk – Tekeningen en schilderijen
‘’Van jongs af aan houdt Carolien zich bezig met tekenen
en schilderen. Door de jaren heen heeft zij zich diverse
technieken aangeleerd: Houtskool, inkt, aquarel, acrylverf en heeft zich vooral ontwikkeld voor pastelkrijt. Te
zien is hoe zij dit materiaal op diverse manieren toepast
in haar werken.’’

nen en veel met de fotografie op pad gaan. Genieten in de
natuur, thuis bij elkaar in de studio en nu doen ze samen
mee met deze expositie. Het is mooi en bijzonder om op
deze manier je werk te kunnen delen.

Hoe gaat het met de groenprojecten in
Onderdendam?
Zoals vaker in het leven loopt niet alles zoals je het van te
voren gepland hebt. Daarmee hebben we onder andere te
maken bij de bouw van het hoogholtje over de Warffumermaar naar de Zilvermeeuw. Overleggen met de gemeente, de nodige berekeningen en de vergunning van
het waterschap hebben wat langer geduurd, maar als het
goed is wordt de komende weken het hoogholtje geplaatst. Tevens zal bij de molen De zilvermeeuw een tweetal banken worden geplaatst.
Daarnaast zijn we, samen met Landschapsbeheer Groningen, op dit moment druk bezig met het ontwerp van de
diverse borden en bankjes. We zijn verheugd u te kunnen
melden dat ook in Onderdendam een mooi “Rustpunt”
komt; een bank als kunstwerk ontworpen door onze plaatselijke kunstenaars Bas Lugthart en Maree Blok. De exacte
uitvoering moet nog ontworpen worden maar bijgaand
een voorbeeld.
Iedereen heeft op Facebook kunnen volgen dat proefloop
van de eerste wandeling uit de wandelapp voor Onderdendam is geweest. We zijn op dit moment druk bezig een
aantal kleine verbeteringen door te voeren en nog een
aantal wandelingen toe te voegen.
In het kader van de natuurwerkdag 2019 zijn een groot
aantal vrijwilligers een drietal zaterdagen bezig geweest
om een bank te metselen in de speeltuin achter het waterschapshuis. Elders in deze krant kunt u daar iets over lezen.
Gezien de werkzaamheden die nog moeten plaatsvinden
en de drukke dagen in december ligt het nu in de planning
om ergens in februari, op een zaterdag, de opening van
hoogholtje te combineren met de presentatie van de wandelingen en de app. Blijf hiervoor het Nijsjoagertje volgen.
Namens de werkgroepen,
Dethmer Jonkhoff

Op 18 oktober vond de geslaagde opening plaats. Alle
werken zijn tot half januari 2020 te bewonderen. Het is
elke dag geopend en mocht u het fijn vind dat er iemand
mee gaat, dat kunt u gerust contact met Hetty (0620478388) opnemen. In ‘De Twaalf Hoven’ is nog meer
informatie over ons allen te vinden.
Het leuke is dat Hetty en Astrid elkaar al ruim 7 jaar ken12

Australië 2019
Op maandag 16 september reisde ik voor de zesde keer
naar West Australia, in 2007 ging ik voor de eerste keer
omdat mijn tante Greet toen 80 jaar werd. Ze is een zus
van mijn moeder, geboren in 1927 en met haar man is ze
in 1951 geëmigreerd naar Australia. Eigenlijk hadden ze
papieren voor Melbourne maar ze stapten van de boot in
Perth, de hoofdstad van West Australia. Als emigranten
hebben ze, zeker in de beginjaren, een heel hard leven
gehad..
Het feit dat zij daar woont heeft mij al heel wat prachtige
reizen opgeleverd. De eerste vier keer ging ze nog mee
maar gezien haar leeftijd gaat dat niet meer lukken. Geluk-

kig zijn twee van haar beste vrienden ook mijn vrienden
geworden en zij laten mij graag hun immense land zien.
In 2016 met de trein 'The Indian-Pacific' van Perth naar
Adelaide en toen met de auto terug over 'the Nullabor'
een onafzienbare woestijn. Een onvergetelijke trip.
Dat was ook de eerste keer dat ik buiten West Australia
kwam. WA is een staat met een oppervlakte van 2.646.000
km2 (vergelijking met NL 42.508 km2, WA is 66 x zo groot
als NL...) er wonen 2,5 miljoen mensen die vooral in Perth
en omstreken woonachtig zijn (ongeveer 2 miljoen) kort-
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om je kunt een
redelijke tijd
rijden zonder
een tegenligger.... Niet in
Perth natuurlijk
daar is het vol
en zijn er ook
brede vierbaanswegen
maar zodra je
daar buiten
komt en zeker
in het binnenland, the bush,
zijn het ongeplaveide wegen
de zgn.
'dustroads'.
De eerste paar dagen logeerde ik bij mijn nichtje Kim in
Perth. Ik kon een auto lenen en reed daarmee keurig aan
de linkerkant van de weg en vond via de Google Maps
dame in mijn telefoon precies de weg, ging naar IKEA om
een kastje te kopen en er is maar 1 moment geweest dat
ik wat in de war was en opeens dacht .. waarom rijdt die
auto aan de verkeerde kant van de weg? Ahum.. u begrijpt het wel..
Naar Mount Barker, waar mijn vrienden wonen is ongeveer 500 km zuidelijk, het is dan een bijzondere ervaring
dat de temperatuur elk uur verder daalt en dat komt omdat je in de richting van de Zuidpool gaat, Antarctica.
Australië ligt op het Zuidelijk halfrond en dus zijn er een
paar opvallende verschillen met de plek op aarde waar
wij wonen, de zon draait over het noorden en niet over
het zuiden, aan de sterrenhemel geen Poolster maar het
Zuiderkruis. De seizoenen zijn tegengesteld aan die van
ons, de langste dag is 22 december. Zij vieren Kerstmis
dus altijd in hartje zomer!
Deze reis heb ik veel rivieren bezocht, veelal stroomafwaarts met een boot (Donnelly River) of erlangs (Murray
River) met een 4WD. Vooral de ongerepte natuur in het
gebied in Zuid West Australië (Southern Forests) maakte
grote indruk. Woudreuzen als de Karri Trees kunnen in
hoogte variëren van 51 tot wel 68 meter. In het verleden
werden ze gebruikt om in te klimmen en vanuit de top
mogelijke bosbranden te ontdekken. De branden die op
dit moment in Australië woeden zijn natuurlijk verschrikkelijk maar dat is in het oosten van het land, in de buurt
van Sydney o.a. Dat is op een afstand van meer dan
4.000 km.
Het probleem van de droogte, de opwarmende aarde en
de milieuvervuiling speelt natuurlijk ook hier een grote
rol. De gidsen die ons op de trips hebben begeleid waren
allemaal op hun eigen manier ernstig verontrust over de
schade aan de natuur in de gebieden die ze dagelijks bezochten en heel goed kenden. Grote bomen die door een

soort zwam aangetast worden en versneld sterven, het
grote tekort aan water voor de landbouw en de steden
wat er toe leidt dat er steeds meer grondwater wordt opgepompt en er dus problemen in de natuur ontstaan waardoor
de
bomen
niet
alleen
sterven
door
de
aantasting
van
schimmels en zwammen maar ook doordat de wortels steeds
minder water vinden. Op de ongerepte stranden van de
Southern Ocean, bij de monding van de Donnelly River
maar ook bij Walpole, alleen te bereiken via de rivieren, is
sprake van enorme hoeveelheden piepkleine plastic pellets.. met het blote oog bijna niet te zien maar als je bukt
en goed kijkt… Eigenlijk dezelfde plastic pellets als nu nog
op Schiermonnikoog gevonden worden na de ramp met
het containerschip.
De riviermonden komen uit op het strand en ‘verzanden’
daar waardoor de waterspiegel in de rivier stijgt. Maar
zoals een van de gidsen zo mooi zei ‘the river always
wins..’ dus dat houdt in dat een paar keer per jaar de druk
in de rivier zo groot wordt dat het water door de afsluiting
heen breekt. Dan daalt het water in een paar uur tijd wel
een paar meter over de hele lengte van de rivier. En de
natuur redt zich daar mee, vegetatie wijzigt en de watervogels bouwen de nesten gewoon wat hoger op de oever
of in de takken van een boom. Er is natuurlijk heel veel te
zien aan dierlijk leven, felgekleurde kleine en grote vogels,
papegaaien en kakatoes en natuurlijk de kangaroes en
emoes die te pas en te onpas je pad kruisen. Dat blijft heel
bijzonder.
Terug in Perth waar de laatste paar dagen vooral gevuld
waren met familie. Iedereen weer eens spreken, lekker
eten en drinken en het vieren van Greets 92e verjaardag.
Met mijn nicht en haar man nog een vaartochtje op de
Swan River gemaakt en natuurlijk Freemantle bezocht,
eigenlijk de haven van Perth aan de mond van de rivier die
uitkomt in de Indische Oceaan.
Het moment van afscheid is eigenlijk elke keer wel wat
beladen want ga je elkaar terug zien? Naar mate we ouder
worden wordt het risico dat dat niet gebeurt steeds groter
maar ik ga er vanuit dat ik over een paar jaar toch weer
eens op reis ga, er valt nog zoveel te zien…
Annemieke C.W. Neuteboom
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Bos aanplant Onderdendamsterbos
Na de rigoreuze snoei van de zieke Essen in het Onderdendamsterbos is het in het voorjaar van 2020 tijd voor
de aanplant.
Afgelopen voorjaar zijn er in 3 vakken van het bos uitgebreid Essen gezaagd, welke na verzaging zijn afgevoerd.
Twee weken geleden is er een rupskraan in het bos geweest om de overgebleven takken op rillen te leggen.
Daarbij is tevens de grond licht gefreest.
Wij hadden verwacht dat ook de stobben verwijderd
zouden worden, maar dat gebeurt niet. De uitleg van de
boswachter is dat bij de uitloop van de zieke stobben deze ook weer afsterven, waardoor het totaal afsterft. Zoals het bos er nu bij ligt zal komend voorjaar
nieuwe aanplant in het bos gepoot worden.

Welke nieuwe aanplant? Daarover kan het
dorp mee praten.
Staatsbosbeheer heeft al een voorstel gemaakt, maar er
is ruimte om hier nog veranderingen in aan te brengen.
Op maandag 9 december is er om 20.00 een bijeenkomst. Op deze avond kan er een keuze gemaakt worden
in boom en struiksoorten, dit vanaf een lijst die door
staatsbosbeheer is samengesteld.

Wij zien u graag op maandag 9 december

Bank in speeltuin.
Gedurende een drietal zaterdagen is er hard gewerkt aan
de realisatie van een bank bij de speeltuin. Op het al
voorbereide fundament is een bank met gekregen stenen gemaakt.
Ik wil graag alle vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage.
Tevens de bewoners die hun stenen hebben aangeboden. Het resultaat op zaterdag 16 november mocht er
zijn. Helaas was op de zondag daarop enige stenen die
een beetje loszaten hardhandig verwijderd en weggegooid.
Op dit moment wordt door vrijwilligers de bank gevoegd
zodat er geen losse stenen meer zijn. Hopelijk is de bank
dan ' hufter proof '
Het doek boven de zandbak is even voor de winter opgeruimd, deze zal in het voorjaar weer worden opgehangen
Afiena Benthem.

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
01-12-2019 14.30 uur

ds C. Hoek

08-12-2019 19.00 uur ds C. Hoek

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

15-12-2019 19.00 uur

ds R. Noorlander, Onstwedde

22-12-2019 19.00 uur

ds G. Timmer

24-12-2019 21.00 uur

dhr M. de Jager

25-12-2019 19.00 uur

ds C. Hoek

29-12-2019 19.00 uur

ds G.W.van Wingerden

lijk tandarts na telefonisch overleg te consulteren. Naam
en telefoonnummer van de dienstdoende tandarts is te
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)
Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen

Kerkdiensten Gereformeerde Kerk Bedum.
01-12-2019 09.30 uur

ds H.S. Huizinga

08-12-2019 09.30 uur

ds B.J. Diemer

15-12-2019 09.30 uur

ds H.S. Huizinga

22-12-2019 09.30 uur

ds B.J. Diemer

24-12-2019 19.00 uur

Volkskerstzang

24-12-2019 22.00 uur

Diemer/Huizinga

25-12-2019 09.00 uur

Diemer/Huizinga

25-12-2019 11.00 uur

Kerst met Wilhelmina

29-12-2019 09.30 uur

ds B.J. Diemer

31-12-2019 19.30 uur

Oudejaarsdienst ds H.S. Huizinga

Tel: (050) 524 57 00
Na 23.00 uur melden bij balie spoedingang
Uitvaartverzorger
Aaldert ten Have, Schoolstraat 8, 9991BJ 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, Winsum
Tel: 0595-441800
Politie / Brandweer / Ambulance:
Alarmnummer dringende meldingen 0900-88 44

Grote rampen en paniek bel: 112
‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

We beginnen om 15.00 uur met koffie en thee. Daarna
zingen we een aantal liederen, is er een korte kerstmeditatie en volgt er een spannend verhaal. Rond 16.30 uur is er
pauze. Vanaf 17.00 begint de feestelijke maaltijd. Om
18.00 uur sluiten we alles af.
Hartelijk welkom!

(Johannes 3: 16)
Met deze prachtige samenvatting van het kerstevangelie
nodigen wij alle 65 plussers hartelijk uit voor de kerstmiddag in Onderdendam op D.V. woensdag 11 december
2019 in het dorpshuis ‘Zijlvesterhoek’ aan de Achterweg in Deze middag staat onder leiding van Ds. C. Hoek.U kunt
Onderdendam.
zich voor 7 december opgeven bij Mevr. Huizingh, 0503049020
Naast gelegenheid tot onderlinge ontmoeting met koffie
en thee zingen we samen mooie kerstliederen, is er een
meditatie, een spannend verhaal en een feestelijke
maaltijd.
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Agenda:

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

Vrijdag 29 november vanaf 19.00 uur: OUD PAPIER.

schrijft u korte verhalen of gedichten, heeft u een club
opgericht en zoekt u deelnemers, wilt u zichzelf of ie-

Woensdag 11 dec: Vanaf 15.00 u kerstmiddag voor ouderen.

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

Maandag 9 december 20.00 u: Meedenken en beslissen
over ons bos.

Stuur uw kopij in word per e-mail, uiterlijk zondag 22

Donderdag 12 dec 19:30 u:: Werkgroep Historisch Watererfgoed presenteert Digitaal Magazine in het dorpshuis

december 2019 naar de redactie van het
Nijsjoagertje: nijsjoagertje@outlook.com
Redactie: Eddy Buisman,

Vijdag 13 december: Sjoelen in het dorpshuis 20.00 uur.

Annemiek Wassenaar en Annemieke Neuteboom

Vrijdag 13 december 20.00 uur : PUBQUIZ in het dorpshuis

Bijdragen o.a. van: Kees Willemen, Annemieke Neuteboom, Dethmer Jonkhoff, Jan ‘t Mannetje, Afiena Ben-

Maandag 16 december: Leeskring!

them e.a.

Molen De Zilvermeeuw is iedere zaterdag open voor bezoek.

Foto’s o.a.: Johannes v.d.Helm, Sieb-Klaas Iwema, Anne-

Molen de Zilvermeeuw is ook elke 2e en 4e zondag open.
Iedere 1e en 3e zondag geldt dat voor molen Hunsingo.
Zaterdag 21 december vanaf 13.30 uur: KERSTMARKT.

miek Wassenaar, Annemieke Neuteboom.
Eindredactie en opmaak deze maand:
Eddy Buisman
Middelstumerweg 3 Onderdendam

Vrijdag 27 december vanaf 19.00 uur: OUD PAPIER.

nijsjoagertje@outlook.com
Donaties: Richtbedrag € 10,00 per jaar. Graag op reke-

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

ning: 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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