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Dorpsdemocratie
Vorig jaar is het idee ontstaan om als dorp
gezamenlijk aan de slag te gaan met dorpsdemocratie: wie vertegenwoordigt het dorp naar
buiten, hoe neem je besluiten met elkaar, hoe zorg
je dat iedereen zich daarbij betrokken voelt? Hoe
kan het nieuwe dorpsbudget leiden tot meer samenwerking? Daarvoor is in december
een projectleider gezocht en gevonden.
Wij, Mayke Zandstra en Maartje ter Veen, gaan vanaf 1 februari aan de slag om samen met Onderdendam een model voor dorpsdemocratie uit te werken. Dit betekent
dat we uitgebreid in gesprek gaan met de inwoners en vertegenwoordigers van de
verenigingen in het dorp om goed een beeld te krijgen bij wat er speelt en wat de behoefte is.

Verontruste bewoner
Leeskring
Nieuwe aanplant bos
Pubquiz 13 maart
Vrouge Vogels
Leeskring

Tijdens ons project ontwerpen we gaandeweg een model, dat we diverse keren met
de inwoners willen testen. We verwachten voor de zomer een eerste concept gereed
te hebben. De komende maanden zijn we dus regelmatig te vinden in het dorp en
dorpshuis.
Mayke Zandstra heeft veel ervaring als projectleider met leefbaarheidsprojecten en
dorpsvernieuwing in verschillende Groningse dorpen. Zelf is ze ook opgegroeid in
een (Fries) dorp en woont sinds 2018 op de wierde Maarhuizen vlakbij Winsum.
Maartje ter Veen werkt (met haar bureau Studio MARCHA!) met ontwerpmethodes en
gereedschap om mensen gezamenlijk plannen te laten ontwikkelen. Twee van haar
recente projecten zijn het Groninger Participatiewerkboek en Typisch Gronings. In
beide gevallen heeft zij gereedschap ontwikkeld voor democratische processen.
Maartje woont in Groningen.
Heeft u al een idee of opmerking die u graag kwijt
wilt, dan kunt u ons bereiken via
hallo@maykezandstra.nl.
Tot ziens in Onderdendam!
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Grietje Dijkmans

Heb al leuke banen gehad, ben 17 jaar bij grondverzetbedrijf A. Nooren aan het werk geweest hoofdzakelijk als
kraanmachiniste, tractorchauffeuse, grondwerkster en nog
verschillende werkzaamheden. En dan ga je trouwen en
krijg je een gezinnetje daar zorg je dan eerst voor, maar
stilzitten hield ik niet van en ben aan het huisjes schoonmaken (interieurmedewerkster) gegaan. Na een aantal
jaren dacht dit wil ik ook niet blijven doen en kwam Post.nl
op mijn pad.

Per 1 februari vaste postbezorger in Onderdendam
Grietje is vanaf heden onze vaste postbezorger in
Onderdendam. Graag stelt ze zich even aan ons voor:
“Na alweer 2 maanden in Onderdendam post te hebben
bezorgd zal ik me even aan jullie voorstellen. Ik ben
Grietje Dijkmans-Liewes en woon in Winsum. Ben 58
jaar, getrouwd met Brand, samen hebben we 2 dochters
en 2 honden.

In mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger op Obs. de Tiggeldobbe
in Winsum, dit doe ik al 20 jaar verder heb ik een aantal
hobby’s; tuinieren, wandelen, fietsen en hardlopen”.
Grietje, hartelijk welkom in Onderdendam en veel succes.
Misschien leuk om iets over het bezorgen in Onderdendam te vertellen: Onderdendam (bebouwde kom) heeft
ongeveer 220 brievenbussen in diverse formaten. De
meeste buitenbussen zijn nog de oude vertrouwde groene
bussen van de vroegere PTT. Inmiddels 40 (?) jaar oud
maar meestal nog in goede staat. En passend voor brievenbuspakjes! Deze pakjes hebben een maximum formaat: 38x26,5x3,2cm en mogen 2000 gram wegen. Ongeveer 95% van de brievenbussen in Onderdendam voldoet
aan de voorschriften van Post.NL. Helaas zijn er nog een
aantal deuren van voornamelijk oudere panden waarin
een veel te kleine inwerpopening zit. Lastig voor krantenen postbezorgers, krijg je grijze haren van……. Grote
neus had ik altijd al.
De route bij alle brievenbussen langs binnen de bebouwde
kom is maar liefst 4,5 km lang. Post.NL brengt sinds juni
2019 géén huis-aan-huisfolders meer rond.
Het depot is bij mij aan huis (Middelstumerweg) en meestal wordt de post hier rond 10:00 uur afgeleverd zodat normaal gesproken alle post in Onderdendam voor 13:00 uur
is rondgebracht.
Helaas bezorg ik nu geen post meer in Onderdendam
maar heb meer uren gekregen in mijn scooterroute Middelstum, Westerwijtwerd, Huizinge, Garst- en Startenhuizen en Toornwerd. Doe het al bijna 5 jaar en ‘t blijft leuk!
“Je kunt alleen maar van mooi weer genieten als het zo nu
en dan ook eens behoorlijk regent.”

Ik werk sinds augustus 2012 bij Post.nl met veel plezier.
In het begin ben ik in 2 wijken ingewerkt in Winsum, maar
hoe langer ik er werkte hoe uitgebreider mijn bezorg gebied werd. Heel Winsum en door vakantie/ziekte werd mij
gevraagd of ik in Baflo wilde lopen en daarna kwam Onderdendam ook op mijn route terecht. Hierdoor werd ik
flexibel inzetbaar, wat best leuk is omdat je niet aldoor de
zelfde wijk hebt.

Groetjes, Janneman ♪

Na de samenvoeging van Post.nl met Sandd loop ik vanaf 1 februari 4 dagen in Onderdendam.
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Kleinere cabaretgroep haalt hoog niveau!!!

toch voor twee hele blije kinderen (Yvonne en Chris), die
met verbazing hun boze oma aanhoorden, omdat ze onmiddellijk moesten binnenkomen, want die nieuwe inrichting bleek slechts voor vieze en kletsnatte kleren te zorgen. Het prachtige lied van Bas hierop volgend zal toch
best wat mensen iets minder snel doen zeuren. Laat kinderen toch lekker spelen! Of die conclusie ook getrokken
mag worden na de volgende act waagt schrijver dezes te
betwijfelen. Bas zijn boodschap was erg duidelijk en ook
vooral heel plastisch. Stop je bijna gepubliceerde mening,
nadat je hem heel klein hebt gemaakt lekker in je endeldarm, waarmee je voorkomt dat deze op facebook belandt,
waarna de pagina Onderdam Grrrrrrrrrrrrrrrr, weer gewoon
Onderdendam Gr kan heten. De laatste act voor de pauze
bleek een interactieve quiz te zijn onder de bezielende leiding van het alter ego van Gerda (Jacquelien) Een quiz,
uitstekend uitgedacht, die gespeeld moest worden op de
mobiele telefoon, en waarin vragen werden gesteld met
vier mogelijke antwoorden en begeleid door digibeet Gerda
op onnavolgbare wijze. Ook technisch gezien bleek het
allemaal uitstekend te verlopen en het was vast niet toevallig dat een jongere als Rob, geboren met de mobiele telefoon in de hand, uiteindelijk de quiz won en de gouden medaille van Gerda in ontvangst mocht nemen.

Oei, oei, wat zou het dit jaar gaan worden. De geruchten
gonsden door het dorp. Zij is gestopt, hij doet niet meer
mee, een herhaalde oproep in het Nijsjoagertje voorspelde weinig goeds. Het dorp bereidde zich al wat voor op
een afgeslankte vorm t.o.v. andere jaren, maar nee hoor.
Voor een afgeladen zaal bewezen slechts 8 mensen( plus
3 begeleiders), dat het met een kleinere groep heel goed
mogelijk is een prachtig programma in elkaar te zetten.
Sterker: een spetterend avondvullend programma. Hulde
aan de deelnemers, inclusief de geluids- en beeldmensen
en zeker de regisseuse van de laatste jaren Marte
Zwierstra.

Na de pauze bleef het hoge niveau van spelen, zingen en
muzikaliteit onveranderd hoog. Eerst werd een aubade gebracht aan de krantenbezorger. Voorlopig zal niemand durven te bellen als de krant wat later of helemaal niet in de
bus valt. De problemen waar krantenbezorgers (Anka en
Bas) en collectanten (Jacquelien) in ons dorp tegenaan
lopen, werden helder in beeld gebracht. De boodschap was
duidelijk: controleer vooral uw huisnummer, uw bel en uw
brievenbus en verf de laatste vooral niet in dezelfde kleur
als de deur. Wat volgde was een dialoog tussen Bert (Frits)
en Dethmer (Dethmer) Het prettige in deze dialoog was de
zelfspot want duidelijk werd dat de vele werkgroepen en
verenigingen vooral bevolkt door vaak dezelfde mensen. Er
zijn nu eenmaal mensen, die sneller en vaker hun vinger
opsteken en laat het dorp daarvoor maar vooral dankbaar
zijn. Een van de namen die nogal nadrukkelijk bij vele
werkgroepen werd genoemd was Bob. En tja met name
Bob gaat door verhuizing een punt achter zijn activiteiten
zetten, net als zijn partner Conny, die ook al het nodige
vrijwilligerswerk op haar schouders nam. Heel terecht werden de twee in een prachtig lied, enthousiast door de zaal
meegezongen, min of meer uitgeluid. En zoals het lied al
aangaf: we zullen ze als dorp heel erg gaan missen.

Nadat het dorp het hele jaar geconfronteerd werd met opstoppingen (opstoppings) en omleidingen (omleidings)
bleken die bij binnenkomst van het dorpshuis nog steeds
te bestaan. Gelukkig werd het publiek ook nu weer door
vriendelijke verkeersregelaars met een enorme omweg
uiteindelijk naar hun plek geleid.
De avond werd geopend, als vanouds, door een relaxte
voorzitter van het dorpshuis, die het vermogen heeft om
zonder een obligaat welkomstwoord de mensen in de juiste stemming te brengen. Nadat de zaal na wat impertinente vragen van Bert op de hoogte was gebracht van de
woonplekken, leeftijden en gewoonten van onze nieuwe
bewoners, barstte het cabaretoptreden los met onze zorgelijke verkeerssituatie, de problemen, die ontstaan bij
hele grote voertuigen in ons centrum en de vrolijke manier
waarop verkeersregelaars (Frits en Pieter) dit alles in goede banen leidden. Waarna deze scene afgesloten werd
met een mooi lied door Bas en Yvonne.
De beide verkeersregelaars mochten daarna nog even
door overleggen over de laatste nieuwtjes, waarna onze
bekendste dorpsgenoot van het jaar 2019 zich in een
prachtig optreden verontschuldigde voor haar taalgebruik
afgelopen zomer. Via een bewerkt filmpje stond Jacquelien (of was het toch Gerda zelf?) in het voor haar zo bekende Gronings en met een schitterende mimiek het filmpje te becommentariëren. Absoluut èèn van de hoogtepunten van de avond.
De vele gedichten in het Nijsjoagertje had de cabaretgroep geïnspireerd tot een echt dichtersgevecht in de
(boks)ring met daaraan gekoppeld een prijs voor de beste
dichter van Onderdendam. Uit de losse pols concludeerde
Frits dat het applaus voor de dichter DODI beduidend langer duurde dan die voor de concurrenten Wadi en Jadi.
De facebookmoppers over de nieuwe speeltuin zorgden

De dialoog tussen de beide verkeersregelaars, die hierna
volgde was hilarisch. Niet alleen door de manier waarop ze
elkaar het woord gaven, maar zeker ook inhoudelijk. Frits
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vergiste zich ooit in een cursus en kwam terecht in een
cursus voor geslachtsverkeersregelaars, het huis van de
Helmholts is gekocht door een cardioloog, omdat hij heel
erg houdt van omleidings en verstoppings, het BenB
Hoogholtje gaat straks Chateau Weiland heten en tenslotte kunnen we in de toekomst vergunningen beter na
het evenement aanvragen, want vergeven gaat gemakkelijker dan vergunningen aanvragen, een tegeltjeswijsheid, die Frits, zittend in de Dixie, was tegengekomen.
Ook Anton K werd nog even genoemd als nieuw lid in de
orde van voor al zijn verdiensten voor ons dorp, in mei
oprecht toegesproken door de toen nog waarnemend
burgemeester, maar volgens de verkeersregelaars stiekem meegeschreven aan het profiel van de nieuwe burgemeester en nu het voorvoegsel waarnemend mag
weglaten.

Programma februari 2020
6 februari: Bezoek van Duurt Huisman.
Duurt Huisman is geboren en getogen in Onderdendam. Omdat hij nu tijdelijk in het ouderlijk huis aan het Molenpad verblijft, maakt hij
graag van de gelegenheid gebruik om over zijn
leven te vertellen.

En terwijl iedereen zich opmaakte voor het slot, verraste
de groep ons eerst nog met een lied, waarover beslist
NIET zou worden gezongen, om daarna Marte, de regisseuse van de laatste jaren terecht in het zonnetje te zetten, omdat het haar laatste keer bleek. Ongelofelijk jammer, maar dat geldt natuurlijk ook voor Albert Pflieger,
die stopt en Bob Assenberg, eerder genoemd. Het clubje
wordt hiermee gereduceerd tot Pieter, Frits, Anka, Yvonne, Jacquelien, Bas, Dethmer en Chris en behoeft wellicht enige aanvulling volgend jaar. Maar dat gaat vast
weer lukken. Voor deze fantastische avond worden jullie
heel erg bedankt.
Eddy Buisman

Hij zal het vooral gaan
hebben over zijn
ervaringen in Italië en
Afrika. Zijn verhaal wordt
geïllustreerd door een aantal foto’s. Over zijn ervaringen in Tanzania heeft hij
een boek geschreven.
12 februari: koffie drinken.
En misschien komen de
peuters nog even op
bezoek.

Ainzoamhaid
Ainzoamhaid.. is een stil verdrait!

Te midden mank mensen en toch zo allain
Zit t Grootje stil, ien t hörntje bie t roam
Heur blik dij is leeg, ien heur ogen blinkt n troan
Ze tuurt over t loantje, dag ien en dag oet
Geduldig wachtend heur handen rusten ien schoet*

20 februari: geen Verzoamelstee!
Krokusvakantie
27 februari: werken en mantelzorg verlenen
Jilke Snijder heeft een drukke baan, maar is
daarnaast ook mantelzorger.
Hij geeft een inkijkje in zijn leven hoe hij
deze verantwoordelijke taken combineert en dat zo goed mogelijk probeert
te doen.

Ainzoamhaid is.. een stil verdrait!

Ze scharreld veurzichtig nor het buffet
En kikt vol laifde nor n klain portret
Heur riekdom, heur kiender, is alles veur heur
Mor kiender dei stellen je zo voak weer teleur

Op deze donderdag gaan wij ook weer
samen eten. Deze keer hebben
Annemieke Neuteboom en Hans
Stoelinga aangeboden om voor ons te
koken. Heel fijn.

Ainzoamhaid.. is een stil verdrait!

Ze schoevelt terug nor t hörtnje bie t roam
En kikt nog ainmoal nor het end van de loan
Heur hoop is vervlogen
De rug nog meer gebogen
D olle handen gevollen ien heur schoot
Allennig en ainzoam!.. tot aan heur dood

Dodi

U kunt zich opgeven tot 20 februari op de
verzoamelstee, of u kunt bellen met Corry Mulder tel:3049532.tel:3049532

*schort
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Verkeersbord op betonpad naar Bedum

Winnaars nieuwjaarspuzzel

Kent iemand de betekenis van dit
verkeersbord? Aan het driehoekige
model zou je kunnen afleiden, dat
het hier gaat om een waarschuwingsbord. En als je het bord verder analyseert vanuit je rijdende
auto dan zou je kunnen denken:
laat mij hier gaan remmen en stoppen, want anders zou mijn auto
wel eens zwaar beschadigd kunnen worden.

De Nieuwjaarspuzzel is feilloos opgelost door wel 4 inzenders. Dat aantal had de redactie van dit blad niet verwacht. In al haar naïviteit hoopte de redactie op vele inzenders, maar de puzzel was wellicht te moeilijk/
makkelijk/er moest te stevig worden gewandeld/ puzzelen
doet men liever vanaf de bank, kortom een ieder had zijn/
haar eigen reden om vooral niet mee te doen/niet in te
zenden.
Als redactie zouden we wel erg eigenwijs zijn om hiermee
door te gaan. De lezers maken voldoende duidelijk hier
absoluut niet op zitten te wachten. Ondanks die constatering reiken we met veel genoegen de bijbehorende prijs
(een vergroting op canvas van een prachtige foto van ons
dorp, gemaakt door Martijn Heemstra) uit aan Ruurd en
Trijnie Visser, die naast de oplossing ook nog even wensten te vermelden, dat ze er met veel plezier aan hadden
meegedaan. Waarvan acte!

Wel automobilisten op het betonpad, maakt u zich daarover geen zorgen: gewoon gas geven, want er gebeurt u
niets. Waarschijnlijk zal het bord binnenkort wel weggehaald worden door de gemeente, want volkomen overbodig. Het bord is maanden geleden geplaatst vlak voor een
paaltje, dat personenauto's deed stoppen en omkeren en
vrachtwagens(dus bestemmingsverkeer) ingenieus liet
doorrijden. Briljant. Het paaltje heeft 3 weken gefunctioneerd en een ieder, die er met zijn/haar auto langs kan dit
weer straffeloos doen. Jammer.......

Hieronder de trotse winnaars met hun prijs:

Eddy Buisman

Pubquiz 13 maart
Na het succes van vrijdag 13 december, zal er op vrijdag 13 maart
opnieuw een Pub Quiz georganiseerd worden in het dorpshuis ' Zijlvesterhoek' door het Cultureel Podium Onderdendam.
Teams van 5 personen kunnen zich opgeven
via: cultuurinonderdendam@gmail.com

Eddy Buisman

Er is een maximum van 10 teams vol = vol. Bijdrage is
€2.00 per persoon
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muts opzetten en dikke met wol gevoerde wanten aan. U
loopt vele dagen mee met een loodzware tocht van twee
hoofdpersonen met een opdracht door het ijskoude landschap van IJsland met dikke lagen sneeuw,
sneeuwstormen afgewisseld door windstilte met
een prachtige winterzon in heldere lucht.

Over het belang van biljarten en het belang
van lezen
De Leeskring komt op maandagavonden bijeen in het
Dorpshuis. Maandagavond is ook de vaste biljartavond
van een groepje dorpsgenoten. De mens heeft vele soorten intelligentie. We hebben allemaal een muzikale intelligentie, waarmee we klanken, melodieën kunnen herkennen en waarmee we kunnen trommelen of zingen. Maar
de mate van het beschikken over de intelligentie en de
kans hebben gehad deze te ontwikkelen verschillen. Zo
zal de één goed kunnen gitaar spelen, maar een ander
altijd vals blijven zingen.

Samen met het Cultureel Platform van ons dorp organiseerden wij twee succesvolle avonden met een schrijver. De eerste keer met Auke Hulst, de tweede keer met
Bert Wagendorp. Het plan is om dit najaar een derde
avond te organiseren. Als u een wens of suggestie heeft
voor een uit te nodigen schrijver dan horen wij dit graag .

Biljarten ontwikkelt de ruimtelijke intelligentie. De biljarter moet al denkend zich de patronen van de biljartballen en de richting van het plaatsen van de keu kunnen
voorstellen. Door veel oefenen zullen de te maken patronen sneller gevonden worden . De ene biljarter met talent zal steeds gemakkelijker zijn punten pakken, de andere met minder aanleg zal blij zijn met af en toe een
geslaagde actie. Maar voor allen geldt dat de
ontwikkeling van de ruimtelijke intelligentie je hersenen
gezond houdt en je steunt in andere situaties van het
leven.

Jan ‘t Mannetje

Groningstalig theater door Theatergroep
WAARK
Hoe voelt het om nu Groninger te zijn? Om de grond
onder je voeten weg te voelen zakken, gegijzeld te worden door de zucht naar gas?

Bij het lezen van romans wordt aangesloten op de taalintelligentie. Lezen verrijkt je woordenschat en daarmee je
vermogen om je gedachten en gevoelens goed uit te
drukken. Maar wat de biljarters en de leeskringers
gemeen hebben is het samenzijn, het sociale contact en
de aandacht voor elkaar. Misschien is dit wel de belangrijkste intelligentie om te koesteren en te ontwikkelen.
De betekenis van literatuur is ook het stimuleren van de
verbeelding. De Deense schrijver Jens Christian
Grondahl schreef : “ Het geweldige van literatuur
is, bijvoorbeeld als je jong bent en begint te lezen, dat je
kunt ontsnappen! Ontsnappen aan je saaie leven. Ontsnappen aan die verschrikkelijke buitenwijken. En meegaan met die andere personages die andere levens leiden. En dan na het lezen je eigen gevoelens beter begrijpen, omdat je over andere personen hebt gelezen die
hetzelfde voelen. Door jezelf te vergeten , ontdek je jezelf. En je merkt dat je groeit, dat je meer bent dan je
dacht dat je was. Dat is het prachtige van literatuur.”
Wij hebben voor dit jaar een lijstje samengesteld van
acht te lezen romans. Die boeken gaan ons in heel verschillende tijden, landschappen, sferen brengen. Steeds
weer nieuwe prikkels voor de verbeelding en reflectie.

De muzikale voorstelling Bevings geeft een stem aan de
emoties die leven bij de Groningers. 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.
Met een requiem voor de slachtoffers verwoordt WAARK
de heftige maar niet altijd zichtbare emoties van de bewoners. Die je in wanhoop over de janboel soms hoort
huilen van het lachen.
Bevings wordt geregisseerd door Annemarie Prins, actrice, schrijfster, regisseur en WAARK-maker van het eerste uur. De tekst is van acteur, schrijver en regisseur
Gerardjan Rijnders, voormalig artistiek leider van Toneelgroep Amsterdam en in het Gronings vertaald door
schrijver en regisseur Ben Smit. Jan Meiborg componeerde speciaal voor deze voorstelling de muziek.

Aan de hand van de Portugese schrijver Saramango
komen we in een stad waar een gemene oogziekte iedereen blind maakt. Wat doet dit met de onderlinge
verhoudingen? De titel van de roman: ‘De stad der blinden'. Van de IJslandse schrijver Stefansson staat ‘Het
verdriet van de engelen‘ op de lijst. Bij het lezen van deze
roman moet u een extra trui aantrekken, een ijs-

Kortom een toneelavond lekker dichtbij in het dorpshuis.
Vrijdag 28 februari aanvang 20.00 uur. Entree € 12.00 .
Kaarten kunnen besteld worden via
cultuurinonderdendam@gmail.com
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Toestemming SOGK voor bouw b en b
achter DE KERK

Nieuwe aanplant bos
In december is er een voorlichtingsavond van Staatsbosbeheer geweest over de nieuwe aanplant in het Onderdendamsterbos. Na de grote kap vanwege de Essentakziekte zal er dit voorjaar geplant worden.

Op de laatste raadsvergadering van gem. Het Hogeland
op 22 januari in het gemeentehuis van Uithuizen heeft de
Stichting Oude Groninger Kerken (hierna te noemen de
Stichting) groen licht gekregen van de gemeenteraad om
b en b’s te bouwen achter DE KERK van Onderdendam.
Na het kleine succesje van een maand eerder werd dit in
lijn der verwachting teniet gedaan. SP en een stem van
de VVD waren tegen de bouw. Bij de overige partijen die
voor stemden, gingen mee in het besluit van oud gem.
Bedum. Nog steeds heb ik het gevoel dat deze partijen
zich niet goed hebben ingelezen over de plannen en zich
laten inpakken door de gladde praat van de Stichting en
niet durven tegen te stemmen tegen het groot kapitaal
van de Stichting verkregen door zgn. bruidsschatten, legaten en donateursgelden. Daarom zeer verbaast dat ze
van de bouw van b en b’s geld moeten generen voor het
onderhouden van DE KERK. Welke toerist wil opgesloten
zitten tussen twee muren van dit tonnen verslindend project. Maar dit hoort volgens de Stichting bij een hoger plan
(?). Maar de plannen veranderen per maand. Zo wordt het
nu volgens laatste peilingen een appartementenHOTEL,
waarbij het beheer wordt neergelegd bij een ondernemer.
Hoezo de Stichting geen pandjesbaas? Volgens de Stichting goed voor de economie van Onderdendam. Achter
DE KERK is het nu nog een oase van rust. De bewoners
genieten van de natuur, de mooie groene houtwal, de vele
vogels en vleermuizen. (Ook hierin is in het besluit geen
aandacht aan besteed.) Volgens de handlangers van de
Stichting zijn de bomen door boomchirurgen ziek verklaard (essentaksterfte). Waarschijnlijk door de bril van de
Stichting gekeken, want deze bomen zitten bij zomerdag
prachtig in het blad. Ik noem dit burgertje pesten. Als je dit
bij de handlangers van de Stichting dit in hun achtertuin
ging plaatsen, moet je ze dan horen kraaien. Maar achter
DE KERK mag het wel. Daar hebben ze immers toch
geen last van. Ik hoop dat die arme bewoners achter DE
KERK wat meer steun krijgen uit het dorp en gemeente
Het Hogeland om deze kromme bouwvergunning aan te
vechten. (Bouw uitbreiding DOMO, rondweg Onderdendam en andere zaken kunnen worden
gestopt. Hopelijk dit
ook of in andere
opzet.) Hopelijk dat
de bewoners nog
een vruchtbaar gesprek met de Stichting kunnen aangaan. Afwachten
Een es in vol ornaat
maar.

Op dit moment is er een beperkte keus aan boomsoorten in het Onderdendamsterbos. Bij de nieuwe aanplant
zal er een uitbreiding plaatsvinden van de soorten. Wel
is dit bescheiden omdat er ook gekeken wordt naar onderlinge concurentie. Nieuwe bomen in het bos zijn onder en andere een prunus, deze geeft bloei in het voorjaar en kersen in het najaar. Ook zal er Tamme Kastanje
worden aangeplant. In de lage begroeiing wordt onder
en andere een Mispel toegevoegd.
In het mogelijke plantgoed stond ook een Walnoot, helaas is deze komend jaar nog niet beschikbaar. We hebben met de boswachter afgesproken dat deze ook zal
worden toegepast in het bos. Dit kan dan volgend voorjaar.

Op zaterdag 29 februari staat er een werkochtend in het
bos gepland. Deze ochtend willen we gebruiken om
snoeiafval van de knotwilgen op te ruimen. En het verwijderen van nieuwe bomen in de slootkanten. Opgeven
voor deze ochtend kan door te mailen
naar afienabenthem@gmail.com

Een teleurgestelde en verbaasde inwoner van
Onderdendam.
Wim Venhuizen.

Afiena van Benthem
7

gedacht van winterakonieten die door mij nog meer dan
sneeuwklokjes gezien worden als de echte lenteboden.
Overigens is het sowieso een publiek feit dat heel veel
planten in de tuin giftig zijn. Je moet dus nooit maar wat,
een bloem of een blad in je mond steken. Daar is een
heel eenvoudige verklaring voor . Op deze manier verdedigen planten zich tegen vraat door insecten. Ga nu niet
na het lezen van deze alinea heel krampachtig door de
tuin wandelen. Je moet heel wat binnen krijgen om het
effect te voelen. Maar een kennis van mij zei ooit : ‘Voor
ik heel oud en afhankelijk word,zorg ik dat er een hoop
vingerhoedskruid [Digitalis purpurea L.] in de tuin staat.’
Die is namelijk heeeeeel erg giftig.

Vrouge vogels ien Onderndaam (163)
Tekst: Kees Willemen
Foto’s: Sieb- Klaas Iwema, Kees Willemen en Eric
Zwartjes.
De laatste week van december en op twee dagen na
vier weken van Januari, wat een merkwaardig weerbeeld bood die periode toch. Vijf en dertig dagen, wat
voor weer was het toen hoofdzakelijk? Waarschijnlijk
is in jullie herinnering blijven hangen donker, mistig,
nat druilerig weer. Klopt dat? Maar ten dele. Het aantal
dagen dat het droog was overtrof in aantal de hoeveelheid dagen dat het (een beetje) regende. Het was negentien dagen droog en zeventien dagen nat….

‘Moeskes‘
Tja, Lente…Zouden de vogels zich vergissen? De futen
[ Podiceps cristatus L.] voor mijn huis in het Boterdiep
zijn al aan het baltsen. Zondag 5 januari zag ik ’s middags vier reeën [ Capriolus capriolus L.] aan de overkant
van de Middelstumerweg rustig staan grazen in de percelen die aan de weg naar Stitswerd grenzen. De dag daarop stonden ze er weer. Ik moet eerlijk bekennen dat ik ze
niet zelf ontdekt heb. Met Sieb- Klaas Iwema stond ik te
praten op het Jaagpad tegenover zijn boerderij toen hij
me wees op vier kleine stipjes die af en toe in de heiigheid die daar hing wat bewogen. Diezelfde maandag had
ik een torenvalk [ Falco tinninculus L. ] op nog geen vier
meter afstand in het zicht. Ze zat op de hoekpaal van de
weien van Annemarie de Haan naast het Betonpad, dat
officieel Boterdiep OZ heet. Alleen niemand noemt het in
ons dorp zo. Er zijn heel veel woelmuizen daar. Dat merk
ik iedere dag aan mijn hond Nantske die voortdurend in
de berm van het Jaagpad naar Fraamklap of het Betonpad om de haverklap stilstaat omdat hij moeskes ruikt,
oftewel woelmuizen [Myodes glareolus L.]. En dan met
geen mogelijkheid te porren is
om verder te gaan [ Foto 2].
Woelmuizen te herkennen aan
hun korte staartje zijn eerder
verwant aan de bij kinderen
geliefde hamsters dan dat ze
op muizen lijken. Ze houden
ook geen winterslaap. En ook
andere vogels trekt dat aan.
Dat er door alle jaren heen
aan de Uiterdijk no.9 nog steeds zoveel ransuilen [ Asio
Otus L. ] te zien zijn, heeft daar alles mee te maken.
Evert Vos die daar woont, stuurde een paar foto’s die
een vriend, Erik Zwartjes, gemaakt had van een paar van
de nota bene vijftien vogels die daar soms zitten waaronder deze schitterende close up foto. [Foto 3].

En wonder boven wonder vroor het sommige nachten.
Vooral rond de jaarwisseling. Wat dan weer mist opleverde.
Precies vanaf vrijdag 27 december ging het kwik ‘s nachts
een paar graden onder nul tot donderdag 2 januari. Maar
om nou te zeggen dat het echt serieus vroor, nee. Alleen
zaterdag 28 december scoorde min vier graden. Nergens
ook maar een vliesje ijs gezien deze periode. Toch zakte
de gemiddelde temperatuur om zes uur ’s ochtends wel
t.o.v. de maand december. Toen hadden we gemiddeld 4,
5 graad. Nu maar …4,26. Maar nat was het veel minder
dan in december van het vorig jaar. Toen ving mijn regenmeter 54 mm. Nu maar 43, 5. Een beetje doorregenen
deed het dus niet voor mijn gevoel. Waarschijnlijk is daardoor die indruk ontstaan van weer dat maar wat aandrenst.
Maar op een dag kregen we een lange stevige bui. Dat was
maandag 13 januari.
Giftig
Ondanks het feit dat we weinig zon zagen, kreeg door dit
opmerkelijk zachte weer
het lentegevoel toch al
een beetje de overhand.
Al voor oudjaar verschenen overal in de tuinen
de bloeiende sneeuwklokjes [ Galanthus nivalis L. ] Foto 1. ] en winterakonieten [Eranthis
hyamalis L.] . Die laatste gele bolgewasjes daarvoor moet
je oppassen. Die waarschuwing geldt vooral voor mensen
met kleine kinderen. Nooit eten, hij is bijzonder giftig. Hij
smaakt zeer zuur. En het werkzame gif erin draagt de
naam glycoside. Dat veroorzaakt ademnood en een onregelmatige hartslag. Eten van de planten of de knol kan verder misselijkheid, braken en kolieken en opleveren. Nooit
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maar met naast zich een grote groep meerkoeten
[Fulica atra L.] , ook wel door hun zwarte verenkleed en
witte halstooi ‘Nonnekes ‘genoemd…

We kunnen niet allemaal zoveel geluk hebben als bovengenoemde Jan. Maar wanneer jullie iets bijzonders
zien in de tuin of in het buitengebied van ons dorp, laat
het mij s.v.p. weten op het hopelijk inmiddels wel bekende adres:
Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderdendam
Tel.06-18849215/050-3049464 E-mail:
c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl

WHATSEVERLEFT zorgt voor vrolijke avond
in dorpshuis
Op vrijdagavond 24 januari jl speelde Whatseverleft in
ons dorpshuis. Zoals bij elke activiteit van het Cultureel
Podium Onderdendam is het telkens weer spannend hoeveel mensen op die activiteit afkomen. Niets te klagen
daarover. De band blijkt een flinke eigen schare fans te
hebben en aangevuld met enthousiaste en nieuwsgierige
Onderdendamsters bleek dat ruim voldoende voor een
volle bak in de terraszaal.

Ik ben overigens benieuwd of er mensen in Onderdendam
zijn die wel eens ’s avonds uilen tegenkomen. Dat zou ik
graag horen.
‘Nonnekes‘
Ook zo’n gunstige ontwikkeling zie ik door de overvloed
aan muizen bij de torenvalken. Vrijdag 10 januari zweefden er rond de toren van DE KERK aan de Bedumerweg
’s ochtends drie torenvalken rond die luid naar elkaar riepen. Ook weer een vroeg baltsritueel? Het zou best wel
eens kunnen. Misschien moest hier een concurrent worden verslagen. Maar het is ook best mogelijk dat het om
een ouderpaar met een volwassen jong gaat. In ieder geval zeer goed nieuws. Wat ook bijzonder was, het bericht
dat Jan ’t Mannetje die op Onderwierum woont, zondag
19 januari stuurde: ‘….begin v d middag vandaag een
vogelaar met grote kijker aan de rand van ons terrein, turend. (….) Ik er naar toe "kijk enkele jonge zeearenden...komen waarschijnlijk uit het Lauwersmeergebied” . Ik zag eerst veel onrust onder een grote groep vogels opvliegend vanuit het weiland...toen zag ik de zeearenden boven hen in de lucht ‘. Potverdorie, daar ben ik
toch een potje jaloers op. Zeearenden [Haliaeetus albicilla
L. ] zwevend boven ons dorp ; nog nooit gezien. . Maar ja,
voorlopig red ik mij met het tellen van een kleine veerten
aalscholvers [Phalacrorax sinensis L. ] [Foto 4.] die al in
de middag zitten te drogen op de hoek van de Kardinge-

Wat een
vrolijke
band en
wat een
leuke
meeslepende
muziek. Een echte muziekfreak zal ongetwijfeld de nodige foutjes hebben gehoord, maar op zulke momenten
ben ik maar weer blij dat niet allemaal te horen. Wat ik
hoorde en zag was een band met vijf mannen, die echt
vol overgave hun muziek en zang de zaal in donderden.
En met veel succes. Het was bij deze muziek moeilijk
stilstaan. De muziek bleek ook te zorgen voor dorstige
mensen, want als ik de barmedewerkers mocht geloven,
dan waren de fusten nauwelijks aan te slepen. Mochten
er Scheepsjoagbestuursleden in de zaal hebben gestaan,
dan zal deze groep ongetwijfeld in de toekomst eens op
het ponton mogen staan. Echt iets voor de vrijdagavond!!
Eddy Buisman
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Belangrijke telefoonnummers

Kerkdiensten Ned. Hervormde Kerk
02-02-20

19.00 uur

dankzegging viering H.A.
ds. G. Timmer uit Twijzelerheide

09-02-20

19.00 uur

ds. C. Hoek

16-02-20

19.00 uur

ds. N. Noorlander uit Onstwedde

Tandarts
In het weekend is er om 11.00 uur en 17.00 uur een
spreekuur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijk tandarts na telefonisch overleg te
consulteren. Naam en telefoonnummer van de
dienstdoende tandarts is te beluisteren op de telefoonbeantwoorder van uw eigen tandarts.

23-02-20

14.30 uur

eerste lijdenszondag bevestiging
ambtsdrager ds. C. Hoek

01-03-20

19.00 uur

tweede lijdenszondag
ds. C. Hoek

Apotheek
De Vlijt 4 te Bedum tel. 050- 301 52 72
In het weekend en op feestdagen gesloten. Buiten
openingstijden en voor spoedgevallen contact
opnemen met: Martini Apotheek (24 uur geopend)
Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen
Tel: (050) 524 57 00

tantse gemeente

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

Kerkdiensten Protestantse Kerk Bedum
We hebben helaas geen rooster ontvangen van de Protes-

,

Speelschema SVO

Thuis

-

Uit

Na 23.00 uur melden bij balie spoedingang
12e ronde ZATERDAG 1 FEBRUARI 2020

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, Winsum Tel: 0595-441800

Onderdendam 1
Onderdendam 2

OKVC 3
Poolster 4

12:30
14:30

13e ronde ZATERDAG 8 FEBRUARI 2020
TEO 2
KRC 2

Onderdendam 1
Onderdendam 2

12:30
14:30

14e ronde ZATERDAG 29 FEBRUARI 2020
Onderdendam 1
Onderdendam 2

Stedum 2 12:30
Zuidhorn 4 14:30

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

Grote rampen en paniek bel: 112

Heeft u de avontuurlijke tocht over het hoogbalkje naar de
Zilvermeeuw al ondernomen? Een beetje blubberig nog
maar toch: zeer de moeite. De molen is iedere zaterdag
te bezichtigen.
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Agenda:

Kopij is van harte welkom!

Leeskring maandag 17 februari in het dorpshuis

Heeft u een nieuwsbericht, een oproepje, een recept,
schrijft u korte verhalen of gedichten, heeft u een club
opgericht en zoekt u deelnemers, wilt u zichzelf of iemand anders voorstellen of wilt u oproepen tot actie?
Laat het ons weten!

Vrijdag 28 februari aanvang 20.00 uur. Waark met
Bevings. Entree € 12.00. Kaarten:
cultuurinonderdendam@gmail.com
29 februari werkochtend in het bos. Opgeven kan bij:
afienabenthem@gmail.com

Stuur uw kopij in word per e-mail, uiterlijk 23 februari
naar de redactie van het Nijsjoagertje:
nijsjoagertje@outlook.com
Redactie: Annemieke Neuteboom, Eddy Buisman en
Annemiek Wassenaar

Vrijdag 13 maart: Pubquiz in het dorpshuis,
Teams van 5 personen kunnen zich opgeven
via: cultuurinonderdendam@gmail.com
Bijdrage is €2.00 per persoon

Bijdragen van: Kees Willemen, Jan ‘t Mannetje,
Hanneke de Vries, Dodi, Afiena van Benthem, Wim Venhuizen

Laatste vrijdag van februari: oud papier
Iedere zaterdag: Molen De Zilvermeeuw geopend
Iedere zondag: Molen De Hunsingo geopend

Foto’s: Sieb-Klaas Iwema, Johannes van der Helm,
Annemiek Wassenaar, Eric Zwartjes, Menna Dijkema

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

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

De Martinitoren
Twee leuke boerenmeisjes,
Annet en Carolien,
die gingen op een dagje,
de Martinitoren zien.

Donaties:
Richtbedrag € 10,00 per jaar. Graag op rekening:
NL78INGB0009014281 t.n.v. ‘t Nijsjoagertje

Ze stapten op een morgen
vroeg in de Marnebus.
In bontgebloemde jurkjes,
ze zaten er heel knus.

Op twitter gezien...

Annet had blonde krullen,
en Caro bobbed haar.
Met frisse rode wangen,
het was een enig paar.
Ze gingen naar hun tante,
die heet ook Carolien.
En tante liet haar nichtjes,
de Martinitoren zien.
Jantje Bulthuis
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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