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Onderdendam GO!!
Hoe gaat het toch met Onderdendam GO!!? Om even het geheugen op te frissen. Drie jaar geleden, in de zomer van 2016 presenteerden we de vernieuwde
dorpsvisie aan iedereen die het weten wilde in het dorpshuis met als wervende
titel Onderdendam ZO!! Dat was de manier waarin bewoners geholpen door een
aantal externe deskundigen naar toekomstige ontwikkelingen in het dorp keken.
Ruim tien belangrijke items werden daarin genoemd. Om een en ander behapbaar te
maken voor aanpak en uitvoering benoemden we zeven terreinen waaraan we met
elkaar en partijen buiten ons dorp wilden gaan werken: Schadeherstel en veiligheid;
Renovatie speelmogelijkheden binnen het dorp en in het bos; Nieuwe ommetjes, een
hoogholtje en een dorpsapp en betere bebording van een aantal interessante plekken
in het dorp; Verduurzaming woningen en energietransitie. Herbestemming leegstaande Rijksmonumenten; Bouw nieuwe duurzame woningen op de Stadsweg; Het aanstellen van een dorpsondersteuner die de sociaal- maatschappelijke problemen in het
dorp in kaart brengt en met bewoners naar oplossingen zoekt; Bescherming van de
beeldkwaliteit van het dorp, zijn directe omgeving en het kruispunt van waterwegen,
is daar later aan toegevoegd door een actuele situatie, n.l. de dreigende omlegging
van het Boterdiep. De naam van dat project luidt: Historisch Watererfgoed Onderdendam.

Expositie Zaal 1
Verzoamelstee
De leeskring
Dorpsbudgetten

Hoe je zoiets aanpakt heeft altijd verschillende snelheden en aspecten. We hebben
die uitvoeringsfase Onderdendam GO!! genoemd. Waar hebben we het dan over?
Kunnen we steeds iedereen in het dorp doordringen van het belang? Hoe voorkom je
dat een klein groepje bewoners verdrinkt in het werk. Lukt het om iedereen op de
hoogte te houden van projecten die qua inhoud elkaar overlappen? Een voorbeeld is
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de aanpak van de bouw van de zes woningen op de
Stadsweg. Ondanks aandringen om de bouw daar in een
groter verband te zien waarbij de toekomst van de huurwoningen in de van Roijenstraat en de watergangen en
het groen tussen DE KERK en de Beckeringhstraat en
verderop achter het Waterschapshuis in een groot plan
werden meegenomen waarbij de betrokken bewoners in
een zeer vroeg stadium zouden kunnen meepraten, stuitte op onwil bij diverse betrokken partijen. Zo werden dus
projecten die meer hadden kunnen opleveren, geïsoleerd
van elkaar opgezet. Jammer is dat.
Op sommige momenten konden bewoners werkzaam bij
diverse projecten alleen maar melden dat ze hard aan het
werk waren maar dat er helaas nog niets te zien is van
enige vooruitgang. Er moeten immers plannen worden
geschreven en herschreven, financieringsbronnen gezocht, geschikte mensen benaderd bij sollicitaties zoals
bij de dorpsondersteuner. Bij bijvoorbeeld het maken van
de ommetjes waren naast Waterschap Noorderzijlvest,
diverse boeren betrokken waarvan sommigen heel enthousiast waren, anderen wat minder. Bij Historisch Watererfgoed Onderdendam werkten naast Gemeente Bedum/Hogeland, provincie Groningen, Waterschap, Libau
Steunpunt Cultureel Erfgoed ook nog Groninger Archieven, de Rijksuniversiteit en de Bond Heemschut samen
met een in dorpsgeschiedenis geïnteresseerde groep
bewoners uit Onderdendam en Bedum. Bepaalde problemen vroegen hele speciale oplossingen. Het duurzaam
maken van huizen in ons dorp is echt een hele klus. Maar
minder energie consumeren kan bijvoorbeeld gecompenseerd worden door zelf energie te gaan produceren. Daar
moet je een plek voor vinden en een geschikte rechtsvorm. Dat werd dus een coöperatie. Nou dan zit je op
enig moment bij de notaris. Dan wordt het echt serieus.
Want in dit project gaan tienduizenden euro’s om.
Er is dus het afgelopen jaar veel gaande geweest wat
zich voor een deel aan het oog onttrokken heeft. Hierbij
voor iedereen de laatste update van 2019:
 De speelplekken zijn klaar en hopelijk vinden er geen
vernielingen meer plaats. Volgend jaar, als de begroeiing aanslaat, verwachten we veel spelende kinderen.











worden uitgezet. Dit zal begin februari plaats vinden.
Dan worden ook de nieuwe informatieborden geplaatst
bij Menkeweer, De Zilvermeeuw, Oudenbosch, Onderwierum, DE KERK en de Hervormde Kerk. Dan komt er
ook bij het dorpshuis een nieuw bord op de plek van de
huidige plattegrond aan de waterkant. Op dit bord een
kaart van Onderdendam, informatie over bijzondere
plekken in en om Onderdendam, informatie over het
ommetje en de dorpsapp met leuke wandelingen. Daarnaast zullen in het dorp een aantal nieuwe banken worden geplaatst. Deze dorpsapp wordt op dit moment gevuld met extra wandelingen en zal ook in februari gereed zijn. Het is de bedoeling om in de tweede helft van
februari het hoogholtje officieel te openen en de
dorpsapp te presenteren.
Voor de woningen aan de Stadsweg is door Wierden en
Borgen een omgevingsvergunning aangevraagd en zoals het nu lijkt zal begin volgend jaar dan eindelijk gestart worden met de nieuwbouw van zes levensloopbestendige woningen.
De werkgroep Historisch WaterErfgoed heeft een presentatie gehouden van de CONCEPT- Versie Digitaal
Magazine van de provincie Groningen over Onderdendam en er bestaat nog tot 6 januari de mogelijkheid om
vanuit het dorp correcties en aanvullingen door te geven. Daarna wordt het magazine definitief. Iedereen kan
de CONCEPT- versie nu bekijken via de link:http://
onderdendam.provinciegroningenmagazine.nl/
login/23ed8cc3811f144388b97be4f85ff7889f
De werkgroep Structuur zal in het Nijsjoagertje van januari duidelijk maken waar ze mee bezig zijn en hoe dit
wordt aangepakt.
De energiecorporatie en de dorpsondersteuner staan op
eigen benen en zullen zelf, indien nodig iets melden in
het Nijsjoagertje. Wat betreft de Energiecoöperatie. De
productie van het zonnedak op de bedrijfsloods van
Grondverzetbedrijf Beukema aan de Winsumerweg
overtreft alle verwachtingen. Voor een nieuw project
hebben zich inmiddels al een aantal gegadigden opgegeven. Het aantal is evenwel nog niet voldoende om
serieuze onderhandelingen met de eigenaar van een
nieuw bedrijfsdak te beginnen. Wie de dorpscoöperatie
ziet als een uitstekende manier om zelf grip te houden
op de eigen energieproductie, kan zich dus nog steeds
melden. Bij 250 participaties of meer ontstaat een basis
voor een nieuw project.
Leuk is ook om te melden dat het Waterschap Noorderzijlvest heeft besloten om de historische begraafplaats
Menkeweer te gaan restaureren. Dit gebeurt in overleg
met het dorp en hierover zullen we in het voorjaar een
informatieavond houden. Al met al goed nieuws na jarenlang aangedrongen te hebben op beter onderhoud
van Menkeweer.

Tot zover, wij houden u op de hoogte.
 Het hoogholtje is geplaatst en dat betekent dat ook het
ommetje via dit hoogholtje langs De Zilvermeeuw kan

Hartelijke groet en prettige feestdagen, Dethmer Jonkhoff
en Kees Willemen , stuurgroep Onderdendam GO!!
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De Leeskring
Over werken op een kasteel en in je hoofd kijken
Als u een tijdje deel wilt uitmaken van het huidige leven
als personeelslid in een oud kasteel in Schotland leest
dan met de Leeskring mee in ‘Cliffrock Castle. Werken op
en in een kasteel in Schotland‘
geschreven door Josephine
Rombouts. De schrijfster doet
verslag van de vijf jaren dat zij
als huishoudster op het kasteel
werkte. Zij woonde met haar
man en twee kinderen in een
cottage aan de rand van het
landgoed Het kasteel is het buitenverblijf van een zeer vermogende familie. Het kasteel wordt
gebruikt voor jachtpartijen, feesten en dergelijke uitspattingen.
Aan het hoofd van het huishouden staat de kasteelvrouw. Zij blijft in alle situaties altijd
beheerst in haar gedrag, maar wel zo dat zij iedereen
voor haar doet sidderen. Luchtige kost voor de komende
feestdagen. In het eerste Nijsjoagertje van 2020 kunt u
lezen hoe wij het boek ervaren hebben.

Programma januari 2020
02 januari

geen verzoamelstee

09 januari geen verzoamelstee
16 januari koffieochtend, bijpraten in
het nieuwe jaar
Let op: bezoekers met vragen
over het gebruik van hun tablet,
kunnen deze ochtend hun tablet
meenemen en advies krijgen
23 januari
thema: armoede en schulden
wat betekent het om arm te zijn in Nederland.
Waarom komt iemand in de schulden terecht en
wat gebeurt er dan met die
schulden en de mensen
zelf?

De jaarwisseling is nabij. Gelegenheid voor vrolijk samenzijn met oliebol en schuimend glas. Wat vuurpijlen in de
lucht. Maar ook een moment om een balans op te maken
van het leven. Waar sta ik? Hoe kijk ik naar het afgelopen jaar of nog verder terug in mijn leven. En wat zijn
mijn plannen en verwachtingen voor het nieuwe jaar, voor
mijn leven. Hoe sta ik in het leven, wat is het leven?
De Groningse dichter Rutger Kopland schreef er een
mooi gedicht over.

Anka Hoven komt hierover
vertellen. Zij is o.a. coördinator van een budget maatjesproject en komt vanuit haar
werk veel in aanraking met
arme mensen.

Je kijkt in je hoofd en daar ligt het land
waar je vandaan komt en nooit meer terugkeert

30 januari Deze ochtend staat in het teken van
Colourful het Hogeland

je ziet de psalm uit je jeugd met de weiden
de wateren het vee – ja dit is het grensland
daarachter moet het zijn dat er was voor je er zelf was

Jenny v.d. werf, betrokken bij Colourful het Hogeland, neemt een mevrouw mee
die uit de Oekraïne afkomstig is,
en een Egyptische mevrouw
woonachtig in
Onderdendam gaat voor ons
koken!!

het onzichtbaarste het vroeger dan vroegste
je verlangt naar een wat naar een waar
iets misschiens iets dat je nooit hebt begrepen
je leest bij Pessoa (×) : het is vreemder dan alles
dat vreemd is dat de dingen werkelijk zijn
wat ze lijken te zijn en dat er niets
valt te begrijpen

U kunt zich tot donderdag 23 januari 2020 opgeven
voor de maaltijd bij de Verzoamelstee of telefonisch
bij Corry Mulder tel:3049532

(×) Pessoa was een Portugese dichter en schrijver

Jan ‘t Mannetje
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Vogelkastjes Onderwierum weer schoon

Jolanda Sluiter exposeert in Zaal 1
Dorpshuis Zijlvesterhoek van 1 januari t/m 30 juni
Sinds de zomer 2018 wonen we in Onderdendam , en dat
bevalt goed. Het Hoogeland is prachtig. Onze buurman
Jan zag een keer mijn schilderijen en vroeg me of ik wilde
exposeren in 2020. Nou dat is een hele eer. En dan nu is
het zover.
Ik schilder sinds mijn 22e ongeveer, toen begon ik met cursussen in de stad. Dit was schilderen naar model en dat vond
ik heel boeiend. Ook bij het
kunstencentrum cursussen gevolgd. Dat was ook naar model,
en ook wel stillevens.

Vandaag - 9 december - werden de vogelnestkasten op
en rondom de begraafplaats in Onderwierum schoongemaakt voor de winter door de gemeente. Namens de vogels: hulde aan gemeente Hogeland!

Met de komst van kinderen in combinatie met werk bleef
het er wat bij. Maar een aantal jaren geleden weer begonnen met schilderen bij Antje Sonnenschein. Daar leerde je
van alles, allerlei technieken. Eerst het doek beplakken
met kleurige papiertjes en dan erover schilderen. Ook met
folie op het doek en dan erover schilderen. Ook leuke
workshops gevolgd bij Antje en Theo Onnes. Sinds toen
ook wel dieren , landschappen en zeegezichten geschilderd, van alles wat. En er is veel wat ik leuk vind om te
schilderen.

Liesbeth de Voogd
Hallo dorpsgenoten,
Wilt u uw openhaardhout gekloofd hebben, of moet er
nog wat gezaagd worden,
of moet er hout gestapeld
worden o.i.d?
Laat het mij weten en ik
kom langs. Met zaag of
kloofmachine €15 en
zonder €7,50 per uur.

Op dit moment ben ik net begonnen met cursus schilderen
bij Gerda Onnes. Zij heeft veel portretten geschilderd en
dat vind ik ook een hele uitdaging en prachtig om te doen.
Dat word flink oefenen.

Klaas Veldkamp
3049034

Ik heb ook een paar stadsgezichten geschilderd van het
prachtige Hoge en Lage der AA. Vind ik ook heerlijk om te
doen. Mooiste stukje stad vind ik zelf. Ik heb nu een leuke
eigen ruimte waar ik kan schilderen en dat is ideaal.
Bedankt Jan, dat ik dit mag doen.
Voor meer informatie of belangstelling voor een schilderij
kan je mij mailen. jolandasluiter@gmail.com

Siertje Huisman is verhuisd naar Bedum, zij stuurt
ons het volgende: bericht
Bij dezen wil ik allen groeten in Onderdendam bij mijn
verhuizing naar Bedum. Ik heb met veel plezier 30 jaar
gewoond aan het Molenpad nr 2.

Lieve groet, Jolanda

Mijn adres is nu: Zorgcentrum Allegunda Ilberi,
prof Boermastraat 2 kamer 15, 9781 JS Bedum,
050-3650445

Wil jij ook een keer exposeren in ons Dorpshuis? Neem
dan contact op met Jan Dijkema jandijkema@hetnet.nl

S. Huisman
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De boer, de mulder en de bakker

De belastingambtenaar stond tussen de aanvoer en vermalingen en verkoop in. Er was een onderscheid in belasting voor veevoer malen en malen voor menselijke consumptie. Voor veervoer betaalde je geen belasting en voor
menselijke consumptie wel. Al snel hadden de boeren en
de molenaars een plan om zonder belasting toch te malen
voor de bakker. Men gaf het als veevoer op maar maalde
voor consumptie. Helaas voor de boer en molenaar werd
hier na enige tijd een stokje voor gestoken. Als graan als
veevoer werd aangeleverd bij de ambtenaar, kwam er
zonder pardon een schep zand door, waarmee het niet
meer te verkopen was als broodmeel.
Dit bracht natuurlijk niet alleen problemen voor de boer
maar ook voor de molenaars die een tweede stel stenen
moesten aanschaffen omdat er zandresten tussen de stenen bleven zitten. Dit is ook de reden dat De Hunsingo
twee stenen heeft.

Ik denk dat we 2019 wel eens het jaar van het boerenprotest kunnen gaan noemen.

Je kan je natuurlijk afvragen wat de reactie was van het
dorp op deze maatregelen van de ambtenaren. Dat was
best heftig als je oude kranten mag geloven. Er zijn ambtenaren het dorp uitgejaagd zijn, belaagd en zelfs vermoord. Uiteindelijk is de belasting op malen opgeheven en
toen ontstond er in Onderdendam een gekke situatie: de
ambtenaar wilde zijn sarrieshut* niet uit.

De boeren gaan staken in Den Haag. Blokkeren geregeld
de wegen en belangrijke punten in Nederland. Veel molenaars en burgers betuigen steun door bijvoorbeeld de
vlag blauw wit rood te hangen.
Nu staan molenaars en boeren van oudsher ongeveer op
de zelfde lijn van stand, let wel de korenmolenaars, niet
de poldermolenaars. Deze werden vaak onder landarbeiders gerekend.

Er werd een ludieke manier bedacht om hem te verjagen
uit het dorp. De mensen vertelden hem dat de sarrieshut
gesloopt zou gaan worden, wat hij natuurlijk niet wilde
geloven totdat op een goede dag de dakpannen van het
dak werden gehaald. Toen zou de beste man natuurlijk
wel bedacht hebben ‘Verhip ze zullen toch wel gelijk hebben’.

In Onderdendam is sinds 1600 een roggemolen bekend,
in 1616 wordt er een eerste vermelding gedaan van een
standaardmolen functie rogge.
Deze molen zal uit eindelijk tot 1714 het rogge malen in
de omgeving van Onderdendam, tot er een zeer zware
storm over het land gaat en de standaardmolen wordt
omgeblazen. Er moest natuurlijk snel een nieuwe molen
komen. Dat werd achtkante grondzeiler (vergelijkbaar
met de zilvermeeuw) deze molen heeft gemalen tot 1855
waarna hij vervangen is door de voorganger van de
Hunsingo.

Na zijn vertrek zijn de pannen terug geplaatst en is de hut
nog jaren in gebruik geweest als opslag voor de molenaar.
Gelukkig hoeven de molenaars van Onderdendam hun
brood niet meer te verdienen met de molen en is hun taak
veranderd van bemalen naar uitleggen.

Maar ja wat zijn molens zonder sterke verhalen?
Molenaarsgroet Egbert Reining
Zo is er een verhaal bekend over een boerenwagen die
in het boterdiep belande. Molenaar Heidsma had net zijn
molen stil gezet toen de beste boer zijn graan kwam
brengen. Heidsma had natuurlijk geen zin meer om het
graan nog te malen dus de zin ''Zet doar mor hin'', zal wel
geklonken hebben. De wagen werd geparkeerd maar bij
nacht besloot de wagen met graan spontaan om in beweging te komen rolde zonder pardon het boterdiep in. Dit
zal vast nog vaak besproken zijn onder de molen of in de
kroeg

* Een sarrieshut was de woning van een ambtenaar, aangesteld door de Staten van de provincie Groningen (Stad
en Lande). De sarrieshutten werden vanaf 1628 gebouwd
in de onmiddellijke nabijheid van korenmolens. Officieel
werd deze woning omschreven als cherchershuis of cherchershut en de ambtenaar had de titel van chercher. Het
woord chercher is afgeleid van
het Oudfranse woord sarchier, dat belasten betekent. In
het Gronings werd de naam al snel verbasterd
tot sarries en de cherchershut tot sarrieshut.
Bron: wikipedia

Er was ook een minder goede vriend van boer en molenaar, waar we zelfs tegenwoordig nog niet zo bevriend
mee zijn: de belastingambtenaar.
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Het Dorpsbudget: regie in je eigen dorp

Zelfwerkzaamheid en draagvlak
Het aanvraagformulier is te vinden op
www.hethogeland.nl/dorpsbudget. Na invullen kan het
verstuurd worden naar gemeente@hethogeland.nl of naar
het postadres van de gemeente. Dorpen bepalen zelf
waar ze subsidie voor aanvragen. Wethouder Dijkhuis:
“Dat kan gaan van een startbijdrage voor een dorpskeuken of een extra ommetje om het dorp, tot een bijdrage
aan een groot cultureel project of het opknappen van
kunst.” Projecten moeten door mensen zelf gerealiseerd
worden. “Zelfwerkzaamheid is een voorwaarde om een
project te laten slagen. Draagvlak voor het project is ook
heel belangrijk. Het mag niet zo zijn dat projecten tot verdeeldheid leiden binnen een dorp, ze moeten juist tot samenwerking tussen de inwoners leiden.”

Persbericht van het Hogeland

Vanaf 1 januari start de gemeente Het Hogeland met het
Dorpsbudget. Voor ieder dorp is vanaf 1 januari jaarlijks
geld beschikbaar waarmee inwoners de leefbaarheid in
hun eigen dorp kunnen vergroten. Aanvragen gaat gemakkelijk en snel.
Het Dorpsbudget past bij een andere manier van een gemeente besturen, zegt wethouder Eltjo Dijkhuis. “Wij kunnen vanuit het gemeentehuis niet meer alles bedenken
en dat moeten we ook niet willen. In het ene dorp zijn
behoeften anders dan in het andere. Wij blijven ons als
gemeente natuurlijk richten op de grotere zaken die voor
de hele gemeente belangrijk zijn. We voeren de wet uit,
maken gemeenschappelijk beleid, halen het vuilnis op,
leggen wegen aan en planten bomen: we doen alles wat
we moeten doen. Kleinere dingen kunnen dorpen heel
goed zelf. Mensen weten zelf het beste wat voor hun omgeving nodig is.”

Een subsidieaanvraag moet worden ingediend door een
vereniging omdat de gemeente een overeenkomst moet
sluiten met een juridisch partner. Wethouder Dijkhuis:
“Iedereen kent wel een vereniging. Het zou dus bij wijze
van spreken kunnen dat een begrafenisvereniging een
subsidieaanvraag doet voor een speeltuin.”

Kansen voor kleine kernen
Met het Dorpsbudget is er vanaf 2020 jaarlijks 13.500
euro per dorp (of een verzameling dorpen) beschikbaar,
plus 3,75 euro per inwoner. In totaal wordt hiermee jaarlijks 900.000 euro beschikbaar gesteld aan alle dorpen,
betaald uit inkomsten van de OZB-belasting. “Het basisbedrag is voor elk dorp gelijk, dus verhoudingsgewijs
komt dit goed uit voor kleine dorpen,” zegt de wethouder.
“Dat is goed, want alle dorpen horen erbij. Veel plannen
van de oude gemeenten richten zich op de grote kernen.
Met Dorpsbudgetten krijgen ook de kleine kernen veel
kansen.”

Beginnetje
“De Dorpsbudgetten zijn bedoeld als het ‘beginnetje’ dat
mensen vaak nodig hebben”, zegt de wethouder. “Stel je
krijgt als dorp 18.000 euro. Daar kun je zelf nog cofinanciering bij zoeken. Er zijn genoeg fondsen die met zo’n
basisbedrag mee willen financieren. Die start willen we
hiermee geven. Zonder verplichtingen en moeilijkheden.”
Hoewel… Er is één harde verplichting. Wethouder Dijkhuis: “Eén of twee keer per jaar organiseren we een bijeenkomst waarbij dorpen mogen laten zien wat ze hebben gerealiseerd. Als alles is afgerond dus, en het al een
feestje is.”

Voor iedereen
De wethouder vindt de regeling iets om trots op te zijn.
”De dorpsbudgetten sluiten aan bij twee belangrijke
speerpunten van het college: ruimte voor inwoners om
zelf initiatieven te ontplooien en ‘de inclusieve gemeente’.
Iedereen hoort erbij en niemand ervaart moeilijkheden om
mee te doen met de maatschappij.”

…………………………………………………………………
Dethmer Jonkhof voegt hier dit aan toe:
In bovengenoemd stuk geeft de gemeente Het Hogeland
aan dat het verstrekken van een dorpsbudget o.a. moet
leiden tot samenwerking in een dorp. Zoals u op
Facebook en op Onderdendam.com heeft kunnen lezen is
er voor ons dorp een projectleider geworven die ons gaat
helpen met “de dorpsdemocratie”.

Geen papieren circus
“Als je in dorpen komt merk je dat mensen vol ideeën en
plannen zitten,” zegt Eltjo Dijkhuis. “Maar inwoners hebben wel eens het gevoel dat het ingewikkeld is om met
een voorstel te komen en dat het lang duurt voordat we
een beslissing nemen. Dat zetten we dus aan de kant. De
regeling Dorpsbudgetten betekent maatwerk.” Om de
dorpsbudgetten voor iedereen toegankelijk te maken is
aanvragen eenvoudig. “Er zijn genoeg mensen die de
wegen weten te vinden, maar er zijn ook mensen die
graag aan de slag willen en niet eerst een berg papier in
willen vullen. Die mensen kunnen hier op insteken. Geen
papieren circus meer, alleen een eenvoudig aanvraagformulier dat snel wordt beoordeeld.”

De gemeente financiert dit project omdat ze er zelf ook
belang bij heeft een model te kunnen aanbieden aan
andere dorpen om op een goede wijze de dorpsbudgetten
aan te vragen. Onderdendam is hierin een pilot. Het
dorpsbudget zal dus een onderdeel zijn van het project. In
januari wordt u hierover verder geïnformeerd.
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Uitspraak appartementen achter DE KERK

Geslaagde kerstactiviteiten
Ook dit jaar waren er weer veel geslaagde
kersinitiatieven in het dorp.

Raadsvergadering gemeente Het Hogeland op woensdag
11 december in het gemeentehuis van Uithuizen.
Een afvaardiging van bewoners Beckeringhstraat achter
de kerk hadden inspraak aangevraagd. Dit werd beloond.
Dames insprekers gefeliciteerd. Een kleine hoera. De
raad heeft jullie verhaal goed begrepen. Nog even geen
uitspraak over het toekennen van de bouwvergunning
appartementen achter de kerk en het kappen van een
prachtige groenstrook bij de sloot. (Hoezo groenprojecten
in Onderdendam?)

De Kerstfair in het Dorpshuis op 21 december was weer
zeer gezellig en werd uitstekend bezocht. Op 22 december zongen zo’n 100 mensen zichzelf de kerst in , in De
Kerk. Beide evenementen werden opgeluisterd door het
enige echte Onderdendamse koor ODD.

De heren van Stichting oud Groninger kerken verlieten
teleurgesteld de vergadering. We mogen hopen dat de
heren van Stog ons verhaal ook eens zullen begrijpen en
hun plannen wijzigen. Dan zijn het echte helden, maar
niet als zij de mening van de meerderheid van de Onderdendammers naast zich neerleggen over de bouw en
haalbaarheid van dit plan. Misschien worden ze nog verstandig. Gepraat worden kan nog steeds. Toch?
Verontruste buurtbewoner
Wim Venhuizen

Niet tegen een B&B, maar wel tegen deze
Afgelopen Raadsvergadering ben ik met Samantha en
Fenny aanwezig geweest om in te spreken. Omdat de
omwonenden nog steeds heel ongelukkig zijn met de huidige plannen. Omdat de Gemeente in antwoord op de
nota van zienswijzen alle paden schoon veegt, zich ontdoet van elke compenserende verplichting en niet in gesprek is geweest met het dorp, maar wel met de Stichting
Oude Groninger Kerken.
De Gemeente heeft een planschade-overeenkomst met
SOGK. De omwonenden niet. Procedureel klopt het allemaal, maar volgens ons gaat het niet om de letter, maar
de geest van de wet. Een B&B in de kerk, om inkomsten
te genereren, lijkt ons een prima plan, want de kerk moet
behouden blijven. Dat was ook de 1e opzet, in de kerk. En
niet op spuugafstand van de er achter wonende Onderdendammers. Is ooit aannemelijk gemaakt dat een B&B in
de kerk niet rendabel zou zijn?

Op 24 december was er een ‘s avonds een kerkzangdienst in de hervormde kerk en om 23:00 verzamelden
zich een aantal Onderdendammers onder onze nieuwe
kerstboom bij het dorpshuis en trokken al kerstliedjes
zingend het dorp door. Een mooie traditie die inmiddels
al weer vele jaren bestaat. Johannes van der Helm was
overal bij
en maakte
de foto’s.

Enfin, de voorlopige verklaring van geen bedenkingen is
afgegeven. Het besluit over de definitieve is uitgesteld tot
22 januari, om de omwonenden op papier tegemoet te
komen.

Bedankt
Johannes!

Yfke Beckeringh
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Winterfotopuzzel: Ken uw dorp en omgeving
Volgegeten tijdens de kerstdagen is het misschien wel een goed idee om via een stevige wandeling (6 km) de hiernaast
afgebeelde foto’s te vinden en te benoemen.
Bij de foto’s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,9 ,11, 13, 14, 15 en 16 gaat het om het juiste adres!
Bij 8 gaat het om de naam van het weggetje, bij foto 10 gaat het om een nauwkeurige omschrijving van de plek, van
waar de foto is genomen en datzelfde geldt voor foto 12.

Foto 1: ________________________________________________________________________
Foto 2: ________________________________________________________________________
Foto 3: ________________________________________________________________________
Foto 4:_________________________________________________________________________
Foto 5:_________________________________________________________________________
Foto 6:_________________________________________________________________________
Foto 7:_________________________________________________________________________
Foto 8:_________________________________________________________________________
Foto 9:_________________________________________________________________________
Foto 10:________________________________________________________________________
Foto 11:________________________________________________________________________
Foto 12:________________________________________________________________________

Foto 13:________________________________________________________________________
Foto 14:________________________________________________________________________
Foto 15:________________________________________________________________________
Foto 16:________________________________________________________________________

Graag het ingevulde formulier (of
een foto daarvan) inleveren bij Eddy
Buisman, Middelstumerweg 3 of
sturen naar
eltjebuisman@gmail.com.
Onder de winnaars wordt een vergrote foto van ons dorp verloot. De
foto is gemaakt door Martijn Heemstra en ziet u hier afgedrukt.
De inzendingen moeten voor zondag 12 januari binnen zijn, waarna
in het Nijsjoagertje van februari de
winnaar wordt bekend gemaakt.
8

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12

Foto 13

Foto 14

Foto 15

Foto 16

Op http://www.onderdendam.com/ kunt u de puzzel in kleur zien!
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merel die heel rustig op een tak bleef zitten ook toen ik
een foto maakte.

Vrouge vogels ien Onderndaam (162)
Tekst: Kees Willemen
Foto’s: Sieb- Klaas Iwema, Kees Willemen

Uiltje knappen
Overal in de weiden zie je
nog steeds de afgelopen
maanden veel gangen van
woelmuizen. Uilen beleven
een paradijselijke tijd. Muizen te over. Het kan niet
anders of de aantallen moeten enorm toenemen de komende jaren wanneer we
steeds meer van deze zachte winters krijgen. Evert Vos
van de Uiterdijk vertelde me
13 december dat er in de
twee coniferen van zijn erfafscheiding wel vijftien ransuilen zitten. Het is daar bij tijd en wijle mudvol. Sieb-Klaas
Iwema stuurde me anderhalve week geleden een foto
van een kerkuil, die in een van de stallen letterlijk ‘een
uiltje zit te knappen’

December is niet meer wat het geweest is maar, ja, dat
weten we nu al jaren. Vorig jaar, 7 december zaten bij veel
bomen de blaadjes nog aan de takken, nu was dat 27 november ook nog steeds het geval. Algemene indruk van de
periode tussen 25 november en 22 december, 28 dagen,
grijs, nat, zacht weer. Niet bepaald iets waar je erg vrolijk
over kunt zijn. Behoudens dat zo’n zachte temperatuur een
hoop gasverbruik scheelt.
Was de gemiddelde ochtendtemperatuur in november om
6u00 4 graden, nu was het deze winterse maand zelfs een
halve graad hoger: 4,5. Dat is natuurlijk eigenlijk geen porem voor een wintermaand. Maar we zullen er zo vrees ik,
er aan moeten geloven; de klimaatverandering zal ons nog
veel hoofdbrekens gaan kosten. Teken aan de wand is ook
de hoeveelheid neerslag. Van de 28 dagen waren er maar
5 dagen waarop het droog was. Hoewel de neerslag iets
minder was dan in november. In die maand ving mijn regenmeter 54 mm. op, nu in december 46. Maar zeer opvallend die grote hoeveel regendagen. Het creëert het beeld
dat december een grote miezermaand is geweest met veel
te hoge dagtemperaturen. Aldus geen weerbeeld dat enorme juichkreten ontlokt.

Berm aan gort
Zacht weer en veel nattigheid maakt bermen bijzonder
zompig. Dan moet je uitkijken daar als automobilist of
vrachtrijder niet in terecht te komen.

Handmak
Hoge winterse temperaturen is gunstig voor het vogelleven.
Wanneer eenmaal de duisternis geweken is, zie en hoor je
nog veel activiteit.
Vooral van merels
[Turdus merula L.] valt
me op. Ik heb deze
maand nog nooit zoveel merels gezien.
Het feit dat her en der
in de achtertuinen van
de Bedumerweg fruitbomen een meer dan overvloedige oogst hebben opgeleverd waar niet tegen op te eten viel, zal daar debet aan
zijn. En elders blijken de merels soms bijna handmak. De
laatste tijd kom rond twaalf uur heel vaak met mijn hond
langs de meidoornhaag die het pad Boterdiep OZ scheidt
van de weitjes van de familie Biermasz langs het Boterdiep. In de heg op nog geen halve meter vandaan zat een
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De loonwerker die met de slotenschoner bezig is geweest
om de sloten te schonen die het land van Willem Wijlhuizen scheidt van het wandelpad naar het landgoed Oude
Bosch, heeft met die omstandigheden weinig rekening
gehouden. Het pad wordt best druk bewandeld maar niet
alleen staat er nu op veel plekken water, de brede bermen zijn aan beide kanten volslagen aan gort gereden.

Soms lijkt het wel of mensen die beroepsmatig de hele
dag buiten zijn, omdat ze met zware machines werken,
wat blind worden voor de staat van natuur en landschap.
Meer gefocust op het werk dat moet worden verricht dan
op het landschap waarin dat moet plaatsvinden. En dat is
een chagrijnige vaststelling. Zo wil ik eigenlijk het oude
jaar niet uitluiden en het nieuwe beginnen.
Niettemin, ik hoop dat iedereen in ons dorp die van natuur houdt, of dat nu in zijn achtertuin is of in het buitengebied een hele goede kerst en jaarwisseling tegemoet
gaat.

Presentatie Historisch Watererfgoed
Veel lof voor digitale productie Historisch Watererfgoed.
’t Kon minder. Dat is zo’n mooie staande Groningse uitdrukking wanneer iets met lof overladen wordt.

Dat mag best wel gezegd worden van de Digitale productie die de Werkgroep Historisch Watererfgoed maakte met een groot aantal partijen deskundigen in landschapsontwikkeling en geschiedenis van Noord Groningen. De digitale productie werd donderdag 12 december
in het dorpshuis gepresenteerd.
Uitgebreid is in de vorige aflevering van ’t Nijsjoagertje
bericht over dit initiatief van een aantal in de geschiedenis van ons dorp geïnteresseerde bewoners. Tweeënhalf jaar lang is aan de digitale productie gewerkt. De
aanwezigen werd na afloop gevraagd om eventuele kleine foutjes en/ of ontbrekende gegevens te melden. Dat
kan nog tot 6 januari 2020. Voor wie nog aanvullingen
heeft, graag melden bij Secretariaat Werkgroep
Historisch Watererfgoed Onderdendam:

En wie weet volgend jaar weer meer verhalen en foto’s in
mijn mailbox op het bekende adres: Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderdendam Tel.050-3049464
Mobiel: 06-18849215 E-mail: c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl

Kerstnacht

Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderdendam
Tel.050-3049464 Mobiel: 06-18849215 E-mail:
c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl

De Kerstnacht is gekomen
De stille Heil’ge nacht
Die in het verre oosten
Het schoonste wonder bracht

Spoedklachten tandarts

Een kindje werd geboren
Zoo lief’lijk klein en teer
Het lag in linnen doeken
Daar in een kribbe neer

M.i.v. 1 januari 2020 vindt er een wijziging plaats betreffende de spreekuren van de diensten van de tandartsen
aangesloten bij de Vereniging Tandartsen NoordGroningen (VTNG).

Dat kindeke bracht Liefde
En vrede op dee’z aard
Dat kindeke zoo need’rig
Was meer dan schatten waard

Patiënten van de aangesloten praktijken binnen de Vereniging Tandartsen Noord-Groningen kunnen bij spoedklachten het centrale nummer 0900-0608 (kosten € 0,25
p/m) voor informatie over de dienstdoende tandarts/
tandartspraktijk raadplegen. Op de website www.vtng.nl kunt u een overzicht van de aangesloten
praktijken zien.

De Kerstnacht is gekomen
Een kindje teer en zacht
Die voor de gansche menschheid
Het grootste offer bracht.

De vaste spreekuren op zaterdag en zondag vervallen
per 1 januari 2020!

Janneke 26 december 1935 [Jantje Bulthuis]

Raadpleeg het 0900-0608 nummer voor meer informatie.
11
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Belangrijke telefoonnummers
Huisartsenpost
Na 17.00 uur en voor 8.00 uur, in het weekend en
op feestdagen. Tel: 0900 - 9229
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.

Kerkdiensten Ned. Hervormde Kerk

29-12-19

19.00 uur s. G.W. van Wingerden uit Stedum

31-12-19

19.30 uur Oudejaarsavond ds. C. Hoek

05-01-20

14.30 uur ds. C. Hoek
na de dienst Nieuwjaarsbijeenkomst

12-01-20

19.00 uur ds. C. Hoek

19-01-20

19.00 uur dhr. W.L. Blees uit Damwoude

26-01-20

19.00 uur voorbereiding viering H.A.
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

Kerkdiensten Protestantse Kerk Bedum

Na 23.00 uur melden bij balie spoedingang

19-01-2020 09.30 uur Ds. B.J. Diemer

29-12-2019 09.30 uur Ds. B.J. Diemer
31-12-2019 19.30 uur Ds. H.S. Huizenga
05-01-2020 09.30 uur Ds. B.J. Diemer
12-01-2020 09.30 uur Ds. H.S. Huizenga

19 jan 2020 11.00 uur Ds. B.J. Diemer,

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

Oecumenische dienst

Schoorsteen pastorie De Kerk versterkt
Het is jullie misschien opgevallen dat de pastorie naast De
Kerk de afgelopen weken in de steigers heeft gestaan. Er is
gewerkt aan het versterken van de schoorsteen.
De pastorie is net als De Kerk een rijksmonument en daarom is de schoorsteen verstevigd en niet vervangen door
een lichtgewicht exemplaar. Inmiddels is het werk buiten
afgerond en ziet alles er weer piekfijn uit.

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

Grote rampen en paniek bel: 112
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Brief van de dorpsondersteuner
Hallo Dorpsgenoten,
Eind 2019 en begin van 2020! Wat is dit jaar voorbij
gevlogen. In januari van dit jaar ben ik tijdens de Nijjoarsveziede geïntroduceerd als jullie dorpsondersteuner. Half februari ben ik officieel in dienst getreden en aan de slag gegaan met een vrij nieuwe functie
waarbij het echt pionieren is en waarbij ik ( samen met
de werkgroep dorpsondersteuner uiteraard ) echt op
zoek ben geweest naar waar de vraagstelling in Onderdendam ligt. Voor de één zal ik zichtbaarder aanwezig zijn geweest dan voor de ander. In dit stuk
neem ik jullie mee in de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en werpen we een vooruitblik op het jaar
2020.
Dorpsondersteuner worden in Onderdendam. Het lijkt misschien simpel, maar het kostte wel enige tijd om mijn rol
helder te krijgen. Het gaat in Onderdendam niet alleen om
directe of indirecte zorg, maar ook om jeugd, toerisme &
recreatie, inburgering en saamhorigheid. Op zowel individueel gebied alsmede de clubs, verenigingen en initiatieven. Onderdendam is een klein dorp en er is in grote mate
zelfredzaamheid. Toch blijken er wel hulpvragen te zijn
maar ik merk dat men moeite heeft hulp te vragen. Dit
eerste jaar heb ik vooral geïnvesteerd in het leren kennen
van bewoners, verenigingen en hun manier van denken /
werken. Ook heb ik lijnen uitgezet naar de instanties en
zorgverleners waar ik mee kan samenwerken. Zij weten
nu wie ik ben en hoe ze mij kunnen vinden. Nu moeten we
gaan werken aan het opbouwen van de samenwerking.
ACTIVITEITEN
De activiteiten van de dorpsondersteuner waren in origine
verdeeld over drie pijlers:
Zorgzaken, dorpse zaken en toerisme & recreatie.
Daarnaast zijn er overkoepelende taken als werken aan
bekendheid in het dorp, PR en overleggen met de werkgroep. Deze zijn voorwaardelijk om aan de pijlers te kunnen werken.
Werken aan bekendheid in het dorp.
Om zichtbaar te worden in het dorp heb ik o.a.

Een wekelijks inloopochtend ingesteld in het dorpshuis

Een visitekaartje ontworpen

Actief gepubliceerd op social media als Facebook
en Instagram

Stukjes gepubliceerd in het Nijsjoagertje

Actief aanwezig geweest bij evenementen
Werken aan bekendheid bij instanties.
De functie kenmerkt zich door de verbindende factor te

zijn tussen de informele en formele zorg. Dit betekent dat
zorg- welzijnsaanbieders de weg naar de DO moeten leren
kennen. Een eerste stap hierin is het bezoeken van die
instanties. Ik heb onder meer de volgende instanties bezocht en/of gesproken:

Sociaal team Bedum

Mensenwerk, de welzijnsorganisatie

Maatschappelijk-, en buurtwerker

WMO team Hogeland

De huisartsenpraktijk

De thuiszorgorganisatie

Bekendheid bij de gemeente is geborgd door de
aanwezigheid van de dorpencoördinator van de gemeente Hogeland die aanwezig is bij het maandelijks
overleg van de werkgroep.
Er moet opgemerkt worden dat het onder de aandacht
brengen van de functie een voortdurend proces is. Het
moet nog ”tussen de oren” komen bij instanties dat er verwezen kan worden naar de DO.
Zorgzaken
In het 1ste jaar lag, naast het inburgeren als Dorpsondersteuner en helder krijgen van het takenpakket, de focus op
de zorgzaken. Het opzetten van het / vraag- en aanbodproject is geslaagd. De Picknickmandenactie voorafgaand aan
mijn aanstelling heeft een mooi bestand met om en nabij
de 100! Vrijwilligers opgeleverd. Na het digitaliseren van dit
bestand ben ik bij de mensen met een hulpvraag op huisbezoek geweest en naar aanleiding daarvan is bijv. een
tuinproject opgezet, waarbij 3 ouderen hulp kregen bij de
onderhoud van hun tuin. Naast het koppelen van een aantal aanvragers en vrijwilligers is er ook tweemaal opgeschaald naar reguliere hulpverlening. in oktober is een vrijwilligersavond geweest waarbij we hebben gekeken hoe
we het netwerk beter zouden kunnen opzetten. Na deze
avond en diverse individuele gesprekken met vrijwilligers
bleek er weinig interesse dit te formaliseren en een simpele
aanpak de meeste voorkeur geniet. Kort gezegd; Op het
moment dat zich een specifieke vraag aandient hier de juiste vrijwilliger bij benaderen. Hierdoor kan het dus voorkomen dat het niet nodig is jullie aangeboden hulp wekelijks
of maandelijks in te zetten. Alleen wanneer de vraag zich
aandient en eerlijk is eerlijk; tot dusver wordt veel onderling
al opgelost. Het noaberschap is groot! En daar word je toch
blij van!
Het is fijn te weten dat we dit grote vrijwilligersbestand hebben en dat men niet hoeft te schromen een vraag te stellen.
Dorpse zaken, Toerisme & Recreatie
Acties m.b.t. Dorpse zaken:
Er zijn o.a. drie avonden belegd met een onafhankelijk gespreksleider, ( Marian van Voorn ) waarin de problemen
van de verenigingen zijn geïnventariseerd. De rol van de
dorpsondersteuner als “de spin in het web” is tijdens deze
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avonden met de verenigingen aan de orde gekomen.
Daarna heb ik verschillende verenigingen bezocht en gekeken hoe zij functioneren, besproken waar ze tegenaan
lopen en welke vragen ze hebben. Zo liep het Scheepsjoagen bijvoorbeeld aan tegen een vereiste in de evenementenaanvraag bij de gemeente. Omwille van de veiligheid diende een complete plattegrond ingediend te worden, op schaal. Dit is wel wat gevraagd van vrijwilligers. In
dit geval heb ik zelf kunnen ondersteunen, daar ik voor
mijn opleiding ook technisch tekenen heb gehad.
In Onderdendam is een groot aantal vrijwilligers actief,
maar er zijn ook verenigingen en stichtingen die weinig tot
geen vrijwilligers en bestuursleden kunnen vinden. Daar
probeer ik ook een stimulerende rol in te vervullen. Het
blijkt dat het lastig vinden van (nieuwe) bestuursleden en
vrijwilligers met name komt doordat men vist in dezelfde
‘vrijwilligerspool.’ Ook zijn de verenigingen niet goed op
de hoogte van elkaars activiteiten, waardoor verenigingen
bijv. activiteiten op een zelfde dag plannen. Ook komt het
voor dat verschillende verenigingen eenzelfde fondsenwerving doen en elkaar hierbij dus nadelig in de weg
staan. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak om de
verenigingen onderling van elkaars activiteiten op de
hoogte te houden en te kijken in hoeverre het ‘lenen’ van
bijv. elkaars bestuursleden een optie is, of dat er ook samenvoegingen mogelijk zijn.
Wat voor vragen krijg ik verder zoal?
“Hoe kunnen we een ‘groen’ event opzetten?” ”Zou een
gezamenlijke elektrische auto met een laadpaal in dit dorp
een optie zijn?” “Kunnen we buitenlandse mededorpsbewoners betrekken bij wat we hier allemaal organiseren?”
“Kunnen jullie onze moeder ophalen uit Bedum, zodat ze
naar de Verzoamelstee kan?” “Onderhoud van de begraafplaats laat te wensen over, waar kan ik dit melden?”
“Kan er een bord komen bij de Bedumerweg (ter hoogte
van de kruising van Roijenstraat ) dat men daar voorrang
heeft?” “Hoe zit het met aanleggen van een boot bij het
dorpshuis?” Ook heb ik gevoeliger vragen gehad, waarbij
in één geval met wat telefoontjes een probleem opgelost
werd en bij de anderen doorverwezen is naar een welzijnsorganisatie.
Acties m.b.t. Toerisme & Recreatie
Op het gebied van Toerisme & Recreatie is overleg geweest met het nieuwe bestuur van de recreatiehaven.
Er is kennis gemaakt met elkaar en een basis is gelegd
voor verder contact. Hiermee is na jaren van onderling
wantrouwen een opening gemaakt om samen te werken
en elkaar aan te vullen c.q. te versterken. Ook zijn we benaderd door een club die bezig is met het opzetten van
een trekvaartroute waarbij we kijken wat de mogelijkheden
zijn voor Onderdendam om hier aan deel te nemen.

In de provincie Groningen zijn nu 4 (benoemde) dorpsondersteuners actief. De waardering en invulling van deze
functie is lokaal heel verschillend. Omdat het nieuw is en
met name vanuit de inwoners zelf is ontstaan, is er van
diverse kanten belangstelling voor dit fenomeen. Vanuit
de Rijksuniversiteit Groningen wordt onderzoek gedaan
naar de functie en de betekenis daarvan voor de dorpen.
Er worden 3 dorpsondersteuners gevolgd en ik ben daar
één van.
Vanuit de media is ook belangstelling getoond. RTV
Noord heeft zowel op de radio als op het internet een item
gewijd aan de dorpsondersteuner.
Ook is er belangstelling in het kader van ontwikkelingen in
krimpregio’s. De dorpsondersteuner uit Onderdendam
heeft een delegatie belangstellenden vanuit het hele land
ontvangen en van informatie voorzien.
Vanuit andere dorpen is ook er belangstelling. Zo heeft
Sauwerd meegekeken bij ons. Vanuit de vereniging Groninger dorpen is er een leerkring Dorpsondersteuner opgezet. Ook daar doen wij aan mee. Tot slot zoeken wij
elkaar ook op; om elkaar te inspireren en te consulteren.
2020
Het komende jaar ga ik mij richten op het continueren van
het vraag en aanbod project. De band met professionele
zorgaanbieders, de huisartsenpraktijk en de thuiszorg zal
worden verstevigd en uitgebreid. Zij moeten mij nog beter
en sneller leren vinden en de samenwerking moet verder
worden uitgewerkt. De wekelijkse inloopochtend wordt
gecontinueerd. Dat blijkt de makkelijkste weg te zijn voor
de inwoners van Onderdendam om mij te bereiken. We
zullen de uitkomsten van het onderzoek van de RUG afwachten en reageren op de aanbevelingen.
We gaan dit jaar meer inzetten op dorpse zaken en, als
eerder aangegeven, op toerisme & recreatie.
De planning van activiteiten en vrijwilligers in het dorpshuis ga ik voorlopig ook voor mijn rekening nemen.
Om de ‘druk’ die er momenteel bij vrijwilligers ontstaat wat
te ontlasten en te ondervinden waar nog meer knelpunten
zitten.
De klankbordgroep die mij heeft aangesteld zal uitgenodigd worden voor een evaluatie over afgelopen jaar en
aansluitend zal ik een presentatie geven voor alle belangstellenden. Dit zal hoogstwaarschijnlijk op 11 februari
plaats gaan vinden. Definitieve datum vindt u in het volgende Nijsjoagertje.
Rest mij niets anders dan u allen een fijne jaarwisseling en een heel voorspoedig 2020 te wensen!
Met vriendelijke groet,
Jullie Dorpsondersteuner, Erika Witsenboer - Eilander

Brede belangstelling voor de dorpsondersteuner
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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 iemand anders voorstellen of wilt u oproepen tot actie?
Laat het ons weten!

Agenda:
10 januari Nijjoarsveziede in het dorpshuis, toegang
Gratis. Let op: het begint om 20:00 uur! Zaal open vanaf
19:00 uur.
Leeskring maandag 20 januari in het dorpshuis
Laatste vrijdag van januari: oud papier

Stuur uw kopij in word per e-mail, uiterlijk zondag 26
januari naar de redactie van het
Nijsjoagertje: nijsjoagertje@outlook.com
Redactie: Annemieke Neuteboom, Eddy Buisman en
Annemiek Wassenaar

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

Bijdragen van: Kees Willemen, Jan ‘t Mannetje,
Egbert Reining, Hanneke de Vries, +
Auteursrecht foto’s Nijsjagertje

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

Heeft u beeldmateriaal bij uw kopij voor ons krantje? Zorg
dan dat u zeker weet dat u de foto of de afbeelding mag
gebruiken.

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

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.

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

Het Nijsjoagertje wenst alle lezers een
voorspoedig 2020!
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