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Een Saar snapt wat nodig is….
De behoefte om samen te ondernemen en daadwerkelijk iets te kunnen betekenen
voor anderen was uiteindelijk sterker dan Onderdendam. De B&B ‘het Hoogholtje’
op een prachtige locatie net
buiten het dorp, het vele en
leuke vrijwilligerswerk en
zelfs de mensen konden Bob
en Conny niet tegenhouden
om iets anders te gaan doen.
Het was voor sommigen best
een schok, gaan ze weg? Dat
had ik nou nooit verwacht en
aanverwante uitspraken. Nu
komt de vertrekdatum al snel
dichterbij, op 28 februari krijgen ze de sleutel van hun
nieuwe huis en op 23 maart is
de daadwerkelijke verhuizing,
ze gaan echt weg..
Ze zijn zelf de eersten om toe
te geven dat ze heel veel gaan
missen. Vooral de menen, de
hechte contacten, de samenwerking om zaken voor het
dorp tot stand te brengen,
van het Dorpshuisbestuur, de
Molenstichting tot het bestuur van de Coöperatie, we
brengen de tekst van het cabaretlied maar even in herinnering.. Waar zaten ze niet
in? Waarin waren ze niet actief.. maar nu was er toch iets
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Foto: Martijn Heemstra.

ben ze alvast een nachtje in de B&B geboekt! Bob en Conny bedankt voor alles, het gaat jullie goed!

anders nodig!
Gelukkig snapt niet alleen Saar wat nodig is maar snapte
Bob Conny en Conny snapte Bob. Nu was er nog tijd en
gelegenheid om echt samen wat te gaan ondernemen.
Het kwam in een versnelling tijdens een wandelvakantie
in Zwitserland. Via LinkedIn kwamen ze in contact met
de grondlegger van de organisatie ‘Saar aan huis’ en al
wandelen werden de plannen gesmeed. Met name het
samen ‘zorgondernemer’ zijn sprak ze aan, pionieren in
een nieuwe omgeving, spannend en uitdagend. Na goedkeuring van de plannen en de aanschaf van een Saksische boerderij met prachtige schuur en ruim stuk grond
in de buurtschap Leggeloo, gemeente Dwingeloo was de
kogel door de kerk!Ze zetten hun huis te koop en dat
vond al snel nieuwe eigenaren: Bert en Jacqueline Helmholt… Dat was verrassend maar werd vooral ook in het
dorp met goedkeuring ontvangen. Niet dat dat relevant
is maar we weten hoe het gaat in een dorp. Ook al is je
eigen opvatting dat je beter mét dan óver elkaar kunt
praten, soms ontkom je er niet aan, dan ben je onderwerp van gesprek!In de nieuwe situatie gaan ze ook
weer actief aan de slag, hoeveel tijd er over blijft voor
vrijwilligerswerk dat weten ze echter niet. Het blijft een
prima manier om een dorp en gemeenschap binnen te
komen en snel te leren kennen maar de nieuwe onderneming vraagt eerst volop hun aandacht. Op dit moment
is Conny al veel in het gebied, kennismaken, folders verspreiden om naamsbekendheid te krijgen en de eerste
acquisitie te doen. Hun rol als zorgondernemer is die van
makelaar, als verbinder tussen de cliënt en de Saar. Zorgen voor ondersteuning, binding en mogelijk het organiseren van trainingen en verdere organisatorische zaken.
Hun werkgebied omvat Meppel en omstreken en dat is
inclusief de gemeentes Steenwijkerwold, Staphorst,
Westerveld, De Wolden en Hoogeveen.

Annemieke C.W. Neuteboom

Op Zaterdag 14 maart doet zanggroep ODD mee aan het
Grunneger Laidjesfestival! Ze zijn speciaal hiervoor op de
foto gezet door Martijn Heemstra en enorm blij met het
eindresultaat! DANKJEWEL Martijn!!ODD kun je uitspreken
als OoDeeDee, verwijzend naar Onderdendam of uitspreken als Odd (raar). Zanggroepje Odd heeft 8 leden uit –
overwegend - Onderdendam en staat onder leiding van
Marlot. Het kenmerkende van Odd is een eigenzinnig gevoel voor humor en een meerstemmig, verrassend en toch
herkenbaar repertoire. Ook doet Marlot waar nodig de
begeleiding op piano maar veelal wordt er a capella gezongen. Iedere dinsdagavond wordt er gerepeteerd. Gewoon
bij Yvonne in de woonkamer. Met koffie, thee, kwebbels
en koekjes. En een rookpauze, goed voor de intonatie van
lage nootjes.Het Grunneger Laidjesfestival wordt gehouden in de Der AA Theater in de Stad en iedere deelnemer
mag twee liedjes ten gehore brengen. Deze liedjes moeten
zelfgeschreven zijn én Gronings talig. ODD zingt versjes
geschreven door Marlot (tekst én muziek) en in het Gronings vertaald door Annet. “Lucht en Wotter” is een ode
aan onze Groninger dijken en “Mien Moeke” een lofzang
over een heel speciaal persoon, de moeder van Marlot.
Nou, dat is me er ééntje……. JOp de foto van links boven
naar rechtsonder: Yvonne Veldman, Annet van der Ploeg,
Brenda Stavast, Helen van Domselaar, Anka Hoven, Jan
Dijkema, Marlot Akkermans, Meine Bosma en Marte
Zwierstra.

De organisatie ‘Saar aan huis’ bestaat sinds 2013 en
heeft een landelijke dekking. Het gaat om aanvullende
mantelzorg en dus niet om de feitelijke ‘lijfelijke’ verzorging of schoonmaak. Dat is werk voor Thuiszorg en anderen. Natuurlijk richt zich de zorg vooral op ouderen die
vanwege het adagium ‘langer thuis wonen’ steeds meer
een beroep moeten doen op mantelzorg, maar de
dienstverlening kan ook voor jongeren ingezet worden.
Het is belangrijk om voor iedere individuele situatie een
goede Saar te vinden. Wat precies de vraag zal zijn is
voor Conny en Bob op dit moment nog onbekend maar
ze verheugen zich er op om de onbekende omgeving te
gaan verkennen en de eerste contacten met collega’s in
de regio zijn gelegd. Ze hebben er heel veel zin in!
Toch laten ze ook veel achter en daar zijn ze zich ook bewust van ‘we hebben hier mooi gewoond met het dorp’.
Voor het optreden van het Cabaret in januari 2021 heb-

Janneman ♪
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Zaterdag 21 maart 2020

het thuis gebracht wordt en nu moet ik er zelf op uit om
het niet alleen te halen maar ook zelf van het land te rooien.
Ik vind het GEWELDIG. Ik kom helemaal tot rust als ik op
het land ben en werkelijk verser dan dit kun je niet hebben
en je hoeft hiervoor niet zelf een (voor mij in mijn klei bewerkelijke) moestuin aan te leggen.
Er zijn genoeg mensen die dat heerlijk vinden natuurlijk
maar op mijn zware kleigrond vind ik het alleen maar hard
werken.
Mochten jullie hier meer van willen weten ga naar Klein
Alma Bedum of mail mij maflodder@antenna.nl

WEGGEEFMARKT
15.00-17.00 uur
Dorpshuis Zijlvesterhoek Onderdendam

Met vriendelijke groet,
Marina van Haalen

EIGEN WEBSITE COMPUTERBANK HET HOGELAND.
De Computerbank het Hogeland functioneert sinds 2 jaar
binnen de Gemeente Het Hogeland en helpt mensen met
een bijstandsuitkering of een salaris op bijstandsniveau aan een computer.
Deze mensen kunnen bij de Computerbank het Hogeland
in aanmerking komen voor een “GRATIS” Laptop of Personal Computer.
Op de website van de Computerbank
www.computerbankhethogeland.nl vindt u alle informatie
overhet aanvragen of het doneren van laptops/pc’s.
De website is 2 maart 2020 actief.
In de 2 jaar dat de Computerbank het Hogeland nu actief is
zijn er inmiddels ruim 80 laptops & pc’s uitgereikt !
Indien u meer wilt weten kunt u ook contact opnemen
met Computerbank/Werk op Maat

Heb jij ook spullen en/of kleding waar je op uitgekeken
bent? Die vaas die je in een opwelling kocht, maar nooit
gebruikt? Misschien wordt een ander er wel blij van!
Breng je niet meer in gebruik zijnde spullen in en neem,
als je wilt, iets anders weer mee naar huis. Alleen brengen of alleen halen kan ook.
Alle spullen moeten schoon en heel zijn. Liefst geen grote
spullen (meubels, wasmachines, tv’s)
Brengen kan al op vrijdag 20 maart van 19.30-20.30 uur
Voor meer informatie of als je wilt helpen kun je contact
opnemen met Marte Zwierstra (zwierstra@hotmail.com)

Rianne Stevens 0595-433245.

Marina blij met verse groenten!!

Pubquiz 13 maart

Ik ben zeer blij met de groenten die ik zelf vers van het
land kan snijden. Voorheen had ik altijd mijn Bio groente
mandje thuis geleverd en
was daar Jarenlang blij
mee.
Vorig jaar is Klein Alma begonnen op duurzame verantwoorde wijze met het
kweken / verbouwen van
biologische groenten In
September ben ik ingestapt met een proef abonnement, omdat ik dacht
hm ik vind het zo fijn dat

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
Er is een maximum van 10 teams vol = vol. Bijdrage is
€2.00 per persoon
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met Jolanda en Erika. Wat.......is nog een verrassing.
Opgave om deel te nemen aan deze maaltijd tot donderdag 19 maart bij Corry Mulder. Tel:3049532

40 jaar peuterspeelzaal en Jantje Beton
Programma februari 2020

Het is druk op De Peuterspeelzaal Onderdendam. De peuters spelen met, knutselen, schilderen, tekenen en knippen volop over vervoer. En natuurlijk leest juf Alet voor
over het nieuwe thema. Buiten rijden natuurlijk voortdurend vrachtwagens, bussen, auto’s, motors en fietsen voorbij om te bewonderen. Maar grote vervoersmiddelen van dichtbij
bekijken, is natuurlijk nog
leuker en daarom gaan de
peuters volgende week op
bezoek bij Christiaan en
Marianne van der Ploeg. Speciaal voor dit bezoek heeft
Christiaan nog een vervoersmiddel opgeknapt en gebouwd, maar dit keer eentje waar de peuters zelf op mogen rijden: een skelter met aanhangwagen!
Binnenkort gaan we ook nog echt op reis: met de trein van
Bedum naar Delfzijl en weer terug. In Delfzijl drinken we
wat bij het Eemshotel, wie weet zien we dan nog een ander vervoersmiddel voorbij varen.

Thema Maart: ""mens en medemens""
5 maart: Bezoek van Mayke Zandstra en Maartje ter
Veen
Zij zijn gevraagd om een model te ontwikkelen voor
dorpsdemocratie; wie
vertegenwoordigt het
dorp, hoe neem je besluiten met elkaar, hoe
zorg je dat iedereen
zich daarbij betrokken
voelt? Mayke en Maartje vertellen kort over
dit model voor dorpsdemocratie, maar gaan vooral graag
hierover in gesprek met "de Verzoamelstee". Wat typeert Onderdendam, hoe werden vroeger besluiten genomen met elkaar, wat vinden jullie belangrijk voor de
toekomst.
12 maart: Bezoek van Kasper Schurer uit Bedum.
Hij is genealoog of stamboomonderzoeker. De heer Schurer is bezig om alle mensen die geboren, getrouwd of
overleden zijn in de gehele gemeente
Bedum in kaart te brengen. Met veel
families is hij al terug tot 1700 of zelfs
verder.Hij vertelt over zijn speurwerk,
en misschien wel iets over uw familie????

Elke dag na het eten, spelen de peuters in de gymzaal of
buiten. Ze fietsen, crossen en racen op allerlei fietsjes en
motors en in autootjes rond. Een paar fietsjes zijn nodig
aan vervanging toe. Daarom komt het goed uit dat we in
de week van 2 tot en met 7 maart gaan collecteren voor
Jantje Beton. Er zullen dan ouders en vrijwilligers van de
peuterspeelzaal bij u langskomen om een bijdrage te vragen. De helft van de opbrengst is voor het Jantje Beton, de
andere helft is voor de peuterspeelzaal. Vorig jaar hebben
we gecollecteerd voor het Oranje Fonds, van de opbrengst
hebben we toen een prachtige bolderkar kunnen aanschaffen. Hopelijk kunnen we dit jaar fietsjes vervangen!
Het motto van Jantje Beton past in ieder geval heel goed
bij de peuterspeelzaal: “Stop nooit met spelen!”

19 maart: Bezoek van Wil Ruiter; van het hospice
"Thuishuis De Ommejas "
De ""Ommejas"" in Uithuizen..is een kleinschalige zorgplek, en wil een tweede huis zijn als het in eigen huis niet
meer lukt. Wil Ruiter brengt
ons in contact met het werk
van ""de Ommejas"".

Volgende week staan we ook stil bij een bijzonder feit: op
1 maart 1980 werd in Onderdendam een peuterspeelzaal
opgericht. Dat betekent dat er al 40 jaar een peuterspeelzaal in het dorp is! We vieren dit heel klein, met wat lekkers bij de koffie voor de ouders en de peuters.
We hebben zelf al een bescheiden archief met foto’s en
krantenknipsels over de peuterspeelzaal, maar er zijn vast
mensen die nog mooie foto’s van of verhalen over de begin- en de vervolgjaren van de peuterspeelzaal hebben. Als
u die met ons wilt delen, graag! Wij gaan kijken of we daar
iets moois van kunnen maken.

26 maart: Jolanda Dijkhuis
dorpen coördinator, en Erika Witsenboer dorpsonder
steuner.
Zij brengen ons op de hoogte van de ontwikkelingen in
hun werk, en wat voor ons van belang is.

Deze maand is het de laatste keer in dit seizoen dat we
samen eten .De maaltijd vindt plaats op donderdag 26
maart om 12.00 uur in het dorpshuis. Wij koken samen
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ramma’s mijn auto sturen, mijn boodschappen bestellen,
mijn lichaam bewaken en medicatie bepalen?”. Maar in
wat voor een wereld komen wij dan uiteindelijk terecht ?
Je kunt alles in de wereld vastleggen in data. Je hebben
een afbeelding van de wereld in data. Je kunt alles in data
vastleggen van de mens en je hebt dan een afbeelding van
de mens in data. Maar deze verzamelingen van gegevens
zijn wezenlijk iets anders dan de werkelijke wereld, dan de
werkelijke mens. Mocht u last van angstaanvallen krijgen
dat kunt u hulp krijgen van een psycholoog , in levende
lijve of per telefoon met Skype of email. Maar u spreekt
dan nog steeds met een echt mens. Uiteindelijk kan dat
een gesprek met een robot worden en dan komt u er tot
uw schrik achter dat u alleen instructies geeft De robot
kent u door en door . Binnen een seconde worden alle digitale gegevens van uw levens-,werk, gezins- en medische
geschiedenis opgeroepen en gecombineers. Er is geen
ruimte voor uw vragen. Of u start uw zelfrijzende auto en
toets de door u gewenste bestemming in. Tijdens de autorit klinkt uit de autocomputer het bericht dat uw bestemming is aangepast ten behoeve van een efficiënte verkeersspreiding. De computer heeft een andere keuze gedaan uit uw adressenbestand van familie en bekenden.
Maxim Februari wil ons wakker schudden. Ik vind Maxim
Februari een boeiende schrijver en denker. Hij richt zich
met name op thema’s als recht en moraal en het beschermen van de privacy en de vrijheid van het individu tegen
digitale controle systemen van overheden.

Kennen en sturen wij of worden we gekend
en gestuurd?
“ Kennen en sturen wij mensen ons leven of worden wij
gekend en gestuurd?” Dit is de belangrijkste vraag en de
grote zorg die schrijver Maxim Februari in zijn roman
‘Klont’ aan de orde stelt. In de Leeskring lazen en bespraken we het boek . De ‘Klont’ is de digitale vijand van de
mens geworden. Het is een vuilnisbelt van losgebroken,
niet meer te controleren en geradicaliseerde , door algoritmes gestuurde data en programma ‘s. Het bestaan en
het wezen van de Klont is nog een gerucht dat rondgaat
in de wereld van deskundigen. De Nederlandse minister

van Veiligheid Kirstien Elias stuurt haar topambtenaar op
pad om haar goed te informeren over de Klont. De overheid heeft geen idee wat er aan de hand is. Maar deze
topambtenaar tobt met de zin van het eigen leven, is
depressief, slikt allerlei medicatie die hem volledig gevoelsarm maakt. Hij besluit tot zelfdoding; met wrange
humor schrijft hij in geheime codes zijn digitale afscheidsbrief aan zijn minister en collega ambtenaren. Als
hij een dag later toch maar van de zelfdoding afziet blijft
dit onbekend en is een groot deel van het ministerie nog
bezig met het ontcijferen van het geheimschrift . Schrijver Maxim Februari zet ook nog een publicist en goeroe
figuurlijk en letterlijk op het toneel. Deze Alexei Krups
trekt volle zalen met lezingen over de ‘Klont’ . Alexei is
een mooie jongeman, welbespraakt, altijd gekleed in de
modernste maatkostuums. Zijn toehoorders hangen aan
zijn lippen. Tot hij ontmaskerd wordt als een fraudeur.
Hij heeft alle kennis en feiten gestolen van anderen. In
korte tijd laat iedereen hem vallen. Ook de uitgever die
schatten aan hem verdiende.
U ziet de schrijver brengt zijn zorg of wij in de toekomst
bedreigd worden door de wereld van digitale systemen
met humor en luchtigheid. Maar wie de schrijver kent
weet dat zijn zorg serieus is. We ontwerpen en bouwen
steeds slimmere programma’s die een toenemende autonomie krijgen. De systemen worden zelflerend en zelfsturend. Komt er dan niet een moment dat niet meer de
mens , maar de programma’s de controle overnemen?
Nu kunt u zeggen “ maar het is toch fantastisch dat prog-

De volgende Leeskring is op maandagavond 30 maart. We
bespreken dan het boek Het Zoutpad, geschreven door
Raynon Winn . Het is het verslag van de wandeltocht van
de schrijfster en haar man langs de oostkust van Engeland.
De tocht begonnen ze uit wanhoop , maar ontwikkelde
zich tot een fysiek en mentaal helende wandeling.
Jan ’t Mannetje
Weemoed
'k Zag het langs de stille wegen,
dat het alles weemoed was.
Aan het schreien van de bomen,
om de blaren in het gras.
'k Zag het in het heilig huw''lijk,
in een stervend schoon geluk,
'k Zag niets dan gebroken scherven,
't lag aan flarden, alles stuk.
'k Zag het in een jonge liefde,
Die verloren ging in wee.
Met de stormen meegenomen,
in de golven van de zee.
'k Zag het aan een eenzaam sponde,
'k Zag het bij een open graf,
'k Zag het langs de ganse aarde,
't Leven gaf en nam het af.
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UITNODIGING
De afgelopen jaren zijn diverse mensen in Onderdendam, in het kader van Onderdendam GO!, erg druk geweest met
diverse “groene” projecten die voortkwamen uit de dorpsvisie van 2016.
Voor deze projecten is door Kansrijk Groningen, de provincie Groningen en de voormalige gemeente Bedum subsidie
verstrekt. Onder begeleiding van Landschapsbeheer Groningen zijn de diverse projecten uitgewerkt en deels uitgevoerd door vrijwilligers.
De bestaande speeltuin is omgebouwd tot een natuurspeeltuin. In het bos is een speelplek gecreëerd waar kinderen
naar hartenlust hun gang kunnen gaan.
Er is een ommetje gemaakt langs de molen de Zilvermeeuw, waarvoor zelfs een nieuw hoogholtje is gebouwd. Daarnaast is een wandelapp gemaakt, waarin via wandeling in en om Onderdendam de toerist, maar ook de Onderdendammer iets kan leren over de geschiedenis van Onderdendam.
Op diverse plekken langs deze routes zijn of worden informatieborden geplaatst waarop je ouderwets informatie kan
lezen.
Het proces was tijdrovend, maar het resultaat mag er zijn. En dat moet gevierd worden!
Daarom deze uitnodiging:
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:

Zaterdag 28 maart 2020
13.30 uur
Dorpshuis Zijlvesterhoek Onderdendam

Hier zullen we, na een korte toespraak en het drinken van een kop koffie of thee, een toelichting geven op de wandelapp, mensen de gelegenheid geven deze te downloaden om vervolgens samen naar het hoogholtje te lopen voor de
officiële opening. (omstreeks 15.00 uur)

Alle vrijwilligers die zich hebben ingezet nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig
te zijn!
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veld en planten beleven dat kennelijk totaal anders. Die
hebben toch echt al de lente in de kop. Al een week lang
staat aan de rand van
de akker met wintertarwe die ik iedere
dag tweemaal passeer
via het Betonpad de
hondsdraf [ Glechoma
hederacea l. ] uitbundig in bloei met zijn
kleine paarse bloemetjes .Het is echt een
bodembedekker, talrijk in bermen. Homeopaten zetten
de bloeistengels op alcohol en die verdunde tinctuur gebruiken ze om staar te genezen. In het algemeen wordt
in de plantengeneeskunde het droogsel gebruikt tegen
allerlei ouderdomskwaaltjes en kortademigheid.

Vrouge Vogels ien Onderndaam (164 )
Tekst: Kees Willemen
Foto’s: Sieb- Klaas Iwema ; Kees Willemen
Wie een overzicht over de periode van maandag 20 januari t/m zondag 23 februari zou moeten schrijven, zal waarschijnlijk beginnen met het Groningse woord ‘roeg ‘wat
ruig weer betekent en door de bank genomen was het dat
ook zeker. Vijfendertig dagen lang leek het weer zelfs zo
heftig dat het ons dag en nacht wakker hield. Maar liefst
vier en twintig dagen regende het , en dan kun je uitrekenen dat het exact elf dagen maar droog was.
Zeggen en schrijven één dag , woensdag 5 Februari,
scheen de Zon de hele dag aan een min of meer heldere
hemel. De dag begon met drie graden vorst en die dag was
het ook de enige dat het überhaupt gevroren had. De gemiddelde ochtend temperatuur in deze periode mag dan
op het eerste gezicht best mild heden: 5,2 graad. Dan bemerk je toch dat heel langzaam de temperatuur begint te
stijgen. In januari was die nog gemiddeld om 6u00 ’s ochtends 4,26. Dat komt vooral door het stijgen van het aantal zonuren. Maandag 20 januari stond de zon nog 8u18
boven de horizon maar vandaag is dat al 10 u23.

Onschuldig
Hoe nat het ook was op
enig moment toen de
zon scheen, kregen de
hazen [ Lepus europaeus
L. ] het in de kop en begonnen aan een uitgebreid liefdesvoorspel
Vanuit de verte gadegeslagen door onze vaste
fotograaf Sieb- Klaas. Die ergens op zijn erf tot zijn verbazing twee bomen trof waartussen een enorm aantal kleine paddestoelen zich leek te verdringen alsof ze allemaal
tegelijkertijd de uitgang zochten Het is een verzameling
van de Gewone Zwavelkop
[ Hypholoma fasciculare
L. ] en het is verstandig om
uit de buurt te blijven van
deze soort want die onschuldige, kleine paddestoeltjes zijn buitengewoon giftig.
Bloedoog
Vogels hebben er ook weer zin in. Zondag 9 februari, de
dag dat het zo vreselijk stormde kwamen plotseling twee
bergeenden [ Tadorna tadorna L. ] over toen ik me probeerde staande te houden in de wind aan de oostkant
van het dorp. Deze prachtige bontgekleurde vogels die
eerder het formaat van een gans hebben dan van een
eend , broedden in holen, soms zelfs verlate konijnenholen, als er maar ergens een holte te vinden is. Minimaal
een paar huisvest zich altijd in de buurt van de Kardinge-

Blank
‘ Roeg ‘ , schreef ik hierboven. Inderdaad dat hebben we
geweten. ‘Roeg ‘was Zondag 9 februari met een fikse
storm, echte onvervalste windkracht negen. En een week
later was het opnieuw kermis. 16 Februari opnieuw een
stormdepressie. Toen viel er op een dag dertig millimeter
regen. Trouwens op dit moment halen we weer even opgelucht adem na drie dagen waarbij het waaide tot zeker
windkracht acht. Eigenlijk heeft het zeven weken fiks gewaaid . De enige dag dat dit niet het geval was , was de
eerder genoemde dag met alle uren zon, wo.5 februari.
Het zal dan ook geen verbazing wekken dat er behoorlijk
wat nattigheid gevallen is. Di.28 januari hadden we zelfs
even natte sneeuw en twee dinsdagen daarna ( 4 en 11
februari ) hagelbuien. Alles bij elkaar verzamelde mijn regenmeter deze maand 102 millimeter. Dat is bijna twee
keer zoveel als in januari. Toen viel er 54 millimeter. Er
was dan ook weinig fantasie voor nodig om rond ons dorp
op sommige dagen overlopende sloten te zien. Ik begreep
dat op enig moment zelfs het ; kleipad’, d.w.z. het wandelpad naar landgoed ‘Oude Bosch ‘ helemaal blank stond.
Kortademigheid
Hoe slecht het weer in onze ogen ook was, dieren in het
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maar. Het wachten was natuurlijk op de soort die bijna
altijd de eerste zijn die vroeg in februari of begin maart
hier komen foerageren om vervolgens te daten en een
nestje te maken. De Bonte Piet oftewel de scholekster
[ Haematopus ostralegus L. ]. Vrij vertaald betekent
‘Haematopus’, ( dier ) met een bloedoog. En inderdaad ze
hebben rode pupillen. Gezien heb ik er een pas vandaag
aan de overkant van het Boterdiep richting Fraamklap
maar Vrijdag 12 Februari dus bij behoorlijk slecht weer
hoorde ik voor het eerst het op een mitrailleurstoot lijkende geluid.

korenmolen. Bij een kopje thee deden de molenaars uit
de doeken waarom gegrepen zijn door molens en het
molenaarsvak.
Egbert stak als eerste van wal. Hij vertelde dat hij van
jongs af aan al gefascineerd is door molens. Hij kwam als
kind regelmatig in de molen van Kantens, zijn geboortedorp en in korenmolen De Hoop van Middelstum. Toen
hij met zijn oma tijdens een fietstochtje in Onderdendam
terecht kwam, moesten ze hier natuurlijk ook even in de
molen kijken. Onze voormalig molenaar Jan Knegt zag
zijn belangstelling en nodigde Egbert uit om bij hem in de
leer te gaan. Toen Egbert op zijn achttiende eindelijk de
opleiding tot vrijwillig molenaar mocht doen (hij moest
eerst zijn reguliere opleiding bouwkunde afronden), had
hij al bijzonder veel praktijkervaring opgedaan op de
Hunsingo en De Zilvermeeuw. Behalve op de molens in
Onderdendam is Egbert ook vrijwillig molenaar op de
korenmolen van Overschild.

Vitamine C
Tenslotte echt lente wordt
het voor mij pas wanneer
het speenkruid [ Ranunculus ficaria L. ] begint te
bloeien. Gisteren trof ik
dat breekbare gele bloemknopje aan in de berm van
de Oostersloot naast het
linker perceel van de familie Rozeboom. Daar staan hele plakken van die planten
met die kleine glanzende hartvormige blaadjes. Zolang ze
niet bloeien , kan je die blaadjes eten in de sla . Ze zijn zeer
gezond en bevatten een grote hoeveelheid vitamine C.

Bij Catrienus is de liefde voor molens veel later in zijn
leven ontstaan. Na zijn pensionering als kinderarts kwam
hij tijdens een molendag terecht in molen Zeldenrust van
Westerwijtwerd. Hij raakte geïntrigeerd door bouwwijze
en de historie van molens. Een molen zit relatief simpel
in elkaar, alles is scheef en toch past alles perfect en
functioneert het
uitstekend. Hij is
gaan meelopen in
de molen van
Westerwijtwerd
en heeft uiteindelijk besloten om
de opleiding tot
molenaar te gaan
volgen in Pieterburen. Op het
moment dat molen Hunsingo in
2009 in volle glorie was hersteld,
was Catrienus al
bezig met de opleiding en hij heeft zich hier dan ook direct als vrijwilliger
aangemeld. Toen hij eenmaal gediplomeerd was, werd
ook hij officieel vrijwillig molenaar op De Zilvermeeuw en
de Hunsingo.

Eindelijk dus weer nieuw groeisel en bloeisel. Deze rubriek
kan niet bestaan zonder jullie verhalen en foto’s genomen
buiten in je tuin of in het buitengebied. En zoals altijd kun
je die weer kwijt hier. Te richten aan het bekende adres:
Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderdendendam Tel.050-3049464 Mobiel: 0618849215 E-mail:
c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl
En wie dagelijks op de hoogte gehouden wil worden van
mijn strapatzen in het buitengebied bij nacht en ontij, bezoek op Facebook ‘De winkelhaak ‘: www.facebook.com/
kees.willemen92 waar ook de boerenprotestacties op de
voet gevolgd worden.

De drie molenaars van Onderdendam
Vlak voor storm Ciara haar hoogtepunt zou bereiken,
meldde ik mij bij molen Hunsingo voor een gesprek met
de drie Onderdendamster molenaars: Alex Buist, Catrienus Rouwé en Egbert Reining.
Ik besteeg de steile houten trap langs het restaurant en
de voormalige maal- en graanzolder met twee B&B’s en
kwam vervolgens de ruimte terecht waar de molenaars al
aan tafel zaten te wachten. Het was hier fris en alles
piepte en kraakte in de wind, alsof we met z’n vieren op
een zeilschip zaten in plaats van in een monumentale

Alex is eerste molenaar op molen De Meeuw in Garnwerd en daarnaast, sinds een jaar, actief op de Onderdendamster molens. Hij werd ook al vroeg gegrepen
door het molenvirus. Toen hij een jaar of 8/9 was bezocht hij regelmatig met een klasgenootje de molen van
Winsum en later kwam daar de molen van Garnwerd bij.
Hij heeft de opleiding tot molenaar in Drenthe gevolgd
en is in 2012 geslaagd voor zijn landelijk examen. Ook hij
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ken. De molenaars zouden ook wel lagere schoolklassen
willen ontvangen of ruimte bieden voor middelbare
schoollieren die een maatschappelijke stage moeten volgen. Allemaal om het publiek betrokken te houden bij
deze belangrijke monumenten.
De Zilvermeeuw is dankzij het nieuwe hoogbalkje inmiddels gemakkelijker te bereiken. Het pad moet nog worden aangelegd maar vanaf maart zullen de wandelaars
van het dorpsommetje direct langs de molen komen.
Verder bestaat De Zilvermeeuw bestaat dit jaar 150 jaar
en dat wordt gevierd, waarschijnlijk op 6 juli. Houd het
Nijsjoagertje en de Facebookpagina van De Zilvermeeuw
in de gaten!
Ter afsluiting namen de molenaars mij nog even mee
naar de stelling, met een prachtige uitzicht over ons
dorp. De wind was inmiddels aangewakkerd tot een kleine windkracht 9, iets waar de molen geen enkel probleem mee heeft zolang hij maar goed op de wind staat.
Na een korte fotoshoot gingen we nog even op de kapzolder kijken waar het nog harder kraakte dan beneden
en ik leerde dat paardenvet voor het draaien van een
molenkap beter geschikt is dan reuzel. Nieuwsgierig
waarom dat is? Ga op bezoek bij onze molens! De molenaars leggen het graag aan u uit.

heeft daarnaast bouwkunde gedaan en de techniek van
een molen is een van de dingen die hem blijft fascineren.
Plannen en ontwikkelingen
De molenaars kunnen het werk op het moment met zijn
drieën goed aan. Ze genieten volop van het werken met en
voor de monumenten. De combinatie van techniek, de
natuurkrachten waar ze mee te maken hebben en het
doorgeven van erfgoed aan volgende generaties geeft veel
voldoening. Ook het contact met bezoekers wordt door de
mannen als zeer waardevol ervaren, hoewel dit laatste in
Onderdendam nog wel beter kan. Het aantal bezoekers is
op sommige dagen bedroevend laag.

U kunt iedere zaterdag terecht in molen Hunsingo en
iedere zondag in De Zilvermeeuw. Daarnaast is De Hunsingo de 1e en 3e zondag van de maand geopend en de
Zilvermeeuw de 2e en 4e zatedag.

Er zijn plannen om meer publiek te trekken door bij de
Hunsingo borden te plaatsen aan de weg waardoor duidelijker te zien is dat de molen open is. Als er wat meer mensen komen, is het wellicht mogelijk om meel te gaan verkopen, wat uiteindelijk ook weer meer bezoekers kan trek-

Annemiek Wassenaar
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Het Nijsjoagertje is hard op zoek naar nieuwe adverteerders. Als redactie begrijpen wij heel goed, dat
naamsbekendheid nou niet direct verkregen wordt
door een advertentie in ons krantje te zetten.
Wel kunt u op de sympathie van de dorpsbevolking
van Onderdendam rekenen, want door een advertentie te plaatsen kunnen wij van uw bijdrage ons
krantje maandelijks maken.
Heeft u interesse? Zoek dan contact met Eddy Buisman, Middelstumerweg 3, Onderdendam, 0503049207 !!!
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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
08-03-20

19.00 uur

ds M v Heijningen , Dorkwerd

11-03-20

19.30 uur

ds. C. Hoek

15-03-20

14.30 uur

ds. C. Hoek

22-03-20

19.00 uur

ds M. Krooneman , Noordhorn

29-03-20

19.00 uur

ds D.M. Heikoop, Katwijk a/z

Kerkdiensten Protestantse Kerk Bedum
Helaas zijn we opnieuw niet op de hoogte gebracht
van de kerkdiensten in maart.
We proberen het in april gewoon opnieuw.

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
Na 23.00 uur melden bij balie spoedingang
Uitvaartverzorger
Aaldert ten Have
Schoolstraat 8
9991 BJ Middelstum
Tel. 06-48647246
email: info@uitvaarttenhavemiddelstum.nl
Dierenartsen
Dierenartsenpraktijk Van Stad tot Wad, Bedum Voor
gezelschapsdieren: 050-3014260
Voor landbouwhuisdieren: 0596-518242
Dierenartsenpraktijk Noord West Groningen,
Winsum Tel: 0595-441800
Politie / Brandweer / Ambulance:
Alarmnummer dringende meldingen 0900-88 44

Speelschema SVO

15e ronde ZATERDAG 7 maart 2020

Aduard 2000 3
Rood-Zwart Baflo 3

16e ronde ZATERDAG 14 maart 2020
Holwierde 3
Ezinge 2

Grote rampen en paniek bel: 112

Onderdendam 1 14:30 u
Onderdendam 2 14:30 u

Onderdendam 1 14:30 u
Onderdendam 2 14:30 u

17e ronde ZATERDAG 28 maart 2020
Onderdendam 1
Onderdendam 2
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vv Zeester 3
Aduard 2000 4

12:30 u
14:30 u

Agenda:

Kopij is van harte welkom!

28 februari as om 20.00 uur WAARK in het dorpshuis.
U komt toch ook??

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!

29 februari werk-ochtend in het bos. Opgeven kan bij:
afienabenthem@gmail.com

Stuur uw kopij in word per e-mail, uiterlijk 22 maartnaar de redactie van het Nijsjoagertje:
nijsjoagertje@outlook.com

Vrijdag 13 maart 20.00 uur Pubquiz in het dorpshuis,
Teams van 5 personen kunnen zich opgeven
via: cultuurinonderdendam@gmail.com
Bijdrage is €2.00 per persoon

Redactie: Annemieke Neuteboom, Eddy Buisman en
Annemiek Wassenaar

Donderdag 19 maart 20.00 u Ainrommer Shantykoor!! In
Bijdragen van: Kees Willemen, Jan ‘t Mannetje,
Hanneke de Vries, Roos Kotterer,

ons dorpshuis. Toegang gratis!!
Vrijdag 27 maart vanaf 19.00 uur : OUD PAPIER

Foto’s: Sieb-Klaas Iwema, Annemiek Wassenaar,
Martijn Heemstra.

Maandag 30 maart: Leeskring 20.00 uur

Eindredactie en opmaak deze maand:
Eddy Buisman
Middelstumerweg 3, Onderdendam
nijsjoagertje@outlook.com

Woensdag 1 april 20.00 uur Stichting Metafora speelt
‘Wie is de Koe?’ De voorstelling is een hedendaagse interpretatie van ‘De klucht van de Koe’ van Bredero in de
setting van een café. Een hilarische avond met heerlijke
meezingnummers en vol vertier, plezier en bier! Entree
€ 9,50.

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

Iedere zaterdag: Molen De Zilvermeeuw geopend
Iedere zondag: Molen Hunsingo geopend

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

Auteursrecht foto’s Nijsjagertje
Heeft u beeldmateriaal bij uw kopij voor ons krantje? Zorg dan dat u zeker weet dat u de foto of de afbeelding mag gebruiken. Er rust altijd auteursrecht op foto's, ook als ze op internet staan. Een aantal advocatenkantoren heeft zich inmiddels gespecialiseerd in het opsporen van onjuist gebruikte 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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Stukken die na de kopijdatum binnenkwamen en dus
alleen op de website te lezen zijn.
lens in de provincie met de
succesvolle
voorstelling ‘De
Klucht van de
Molenaar’ van
Bredero.
In de hilarische
voorstelling
‘Wie is de koe?’
wordt een boer
slinks verleid
om zijn eigen
koe te verkopen zonder zelf
van de opbrengst te profiteren. Tijdens
de voorstelling
blijkt dat het je
laten verleiden tot list en bedrog makkelijker gaat dan je
denkt.

Democratie in Onderdendam?
Na aanleiding van mijn schrijven in het vorige Nijsjoagertje heeft de Stichting Oud Groninger Kerken contact gezocht met de bewoners achter DE KERK via onze dorpsondersteuner. Rechtstreeks contact zoeken was blijkbaar
te moeilijk. De Stichting wil namelijk ook van hun kant
haar verhaal kwijt over de opzet van de B&B’s aan de
bewoners en wat er mee samenhangt. Of dat kan op een
donderdag morgen met een delegatie bewoners van de
Beckeringhstraat in het Dorpshuis. Kan dit niet op een
avond wordt er gevraagd, want de meeste bewoners
werken overdag. De afspraak werd afgezegd en er moet
nog een nieuwe datum worden geprikt. De Stichting en
hun handlangers hebben blijkbaar wel de tijd. Ik heb het
vermoeden dat deze club van 70+ nog voor ze hun laatste levensadem uitblazen nog een prestige project willen neerzetten. Laat ze maar een hobby zoeken in plaats
van de bewoners het leven zuur te maken. Maar redding
is nabij. Wat lees ik in het laatste Nijsjoagertje? Dat er
twee dames zijn aangesteld voor onze dorpsdemocratie.
Dan kunnen ze nu gelijk aan de slag. De verkregen stemmen van een beste meerderheid van de dorpsbewoners
tegen de bouw van B&B’s achter DE KERK wordt door de
Stichting volkomen genegeerd. Waar is de democratie
gebleven? Misschien kunnen de dames hierin bemiddelen tussen de Stichting en de dorpsbewoners. Hopelijk
dat er een positief resultaat wordt geboekt.
Verontruste dorpsbewoner,

Muzikanten en zangers (m/v) gezocht voor de voorstelling in dorpshuis Zijlvesterhoek in Onderdendam
Voor de voorstelling op 1 april in dorpshuis Zijlvesterhoek in Onderdendam zijn we op zoek naar een aantal
enthousiaste muzikanten en zangers die mee willen spelen en/of zingen in de voorstelling. Het gaat dan met name om Nederlandstalige meezingnummers. Ook is er
ruimte voor eigen inbreng. De muzikale leiding is in handen van Rens Koldenhof.
Bespeel je een muziekinstrument en/of zing je en lijkt
het je leuk om mee doen? Neem dan contact op artistiek
leider Astrid Warntjes via wieisdekoe@ziggo.nl / 06 145
06 296.

Wim Venhuizen.

Muzikanten en zangers gezocht
voor klucht ‘Wie is de koe?’ in Onderdendam

Meer informatie vind je op www.stichtingmetafora.nl.
Tot en met mei 2020 brengt Metafora de klucht ‘Wie is
de koe?’ in verschillende cafés in de provincie Groningen. ‘Wie is de koe?’ is een hilarische, eigentijdse, actuele voorstelling vol livemuziek, geïnspireerd op de oorspronkelijke ‘De klucht van de Koe’. Deze werd geschreven door Gerbrand Adriaanszoon Bredero in 1612.

Stichting Metafora
Stichting Metafora brengt theater dichter bij mensen
door het presenteren van laagdrempelige voorstellingen.
De voorstellingen bieden kunstenaars de mogelijkheid
om elkaar te inspireren en samen te werken met mensen
uit verschillende disciplines.

Wie is de koe?
In 2013 ging Metafora al op tournee langs diverse mo13

Uitnodiging Presentatie
Dorpsondersteuner.
Er is intussen een jaar verstreken sinds ik Dorpsondersteuner van Onderdendam ben geworden.
Een enerverend jaar waarin de werkgroep DOS ( afkorting
Dorpsondersteuner ) en ik een hoop geleerd hebben en
waar we al best een hoop bereikt hebben. Het is een pilot
van een nieuwe functie en dus heb ik onderzoek gedaan
naar, en veel gesproken met, mede-dorpsondersteuners.
Hoe vullen zij die functie in, waar lopen zij tegen aan en
vooral om te leren van elkaar. Ik ben aan de slag gegaan
met de 3 pijlers die vooraf bedacht waren; de Zorgpijler,
de Dorpse Zaken en Toerisme en Recreatie. Het is een onderzoek geworden naar waar de vraagstelling hier in Onderdendam ligt. Vooral luisteren naar de inwoners en
aanvoelen waar ik als schakel van betekenis kan zijn.
Het is toch experimenteren, pionieren of hoe je het wilt
noemen en daarom hebben wij ook deelgenomen aan een
onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht
van Groninger Dorpen, naar de ( economische ) meerwaarde van de dorpsondersteuner. Samen met Wedde, waar al
5 jaar een dorpsondersteuner actief is en Ulrum die ook al
geruime tijd bezig zijn. In de week van uitgave van dit Nijsjoagertje zullen de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd worden en twee dagen later overhandigd aan gedeputeerde Tjeerd van Dekken.
De resultaten zullen wij meenemen in de evaluatie over
het eerste jaar.
De evaluatie vindt plaats op dinsdag 10 Maart met de
klankbordgroep. Aansluitend geef ik een presentatie over
het afgelopen jaar en vertel ik jullie graag hoe we het komende jaar verder willen ontwikkelen. U bent dus allen
van harte uitgenodigd op dinsdag 10 Maart van 20:00 tot
ca. 21:00
Hopelijk tot dan!
Jullie dorpsondersteuner,
Erika Witsenboer Eilander
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