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Maandelijks Nieuwsblad voor Onderdendam en Omstreken 
(digitaal te lezen op www.onderdendam.com) 

In dit nummer o.a: 
 
Eindelijk toilet voor henge-
laars. 
 
Verzoamelstee 
 
Jan Mulder: keramiekbou-
wer. 
 
Stilte en bezinning rond het 
voetbalveld. 
 
 
Onderdendam Cultuurdorp 
2021 ?? 
 
 
Vrouge Vogels 
 
Nieuws van onze dorpson-
dersteuner. 
 
Gemeentelijk vandalisme op 
Onderwierum. 
 
Dorpsdemocratie in Onder-
dendam 
 
Stront aan de knikker 
 
Als de haan 3 x kraait 

Ons geliefde dorp is rijk. Vooral aan viswater. En waar vis zwemt, komen vis-
sers. Er is nog nooit een telling gedaan maar hoogstwaarschijnlijk zal er geen 
dag voorbij gaan of er wordt wel een hengeltje uitgeworpen in Onderden-
dam. Favoriet is de Uiterdijk tussen de Molen en de Zijlvesterbrug. En de wal 
aan het Molenpad. Visrijke gronden. Place To Be! 

Vissers zorgen vrijwel nooit voor overlast. Ja misschien ’s morgens vroeg als 
ze iets te hard de portieren van de auto’s dichtslaan maar verder niet want 
voorn, snoek en brasem verliezen hun eetlust onmiddellijk als ze vreemd la-
waai horen. Het enige minpuntje aan deze hobby is dat de, voornamelijk ou-
dere, mannelijke wedstrijdhengelaars hun plas geen uren kunnen ophouden 
en dus regelmatig moeten urineren. En dat kan niet op de kade van de Uiter-
dijk want dat zou aanstootgevend zijn voor de (over-)buren en toevallige pas-
santen of kerkgangers. Dus pissen de 
hengelaars elders. Vaak bij de schutting 
van Dethmer en Afiena. Of tegen de over-
hangende heg van Rob en Chris maar ook 
dikwijls tegen de Uilenboom bij Evert en 
Lilian of notabene tegen de Nederlands 
Hervormde Kerk. Pieter Kuik vertelde dat 
er zelfs een keer iemand in de klompen 
aan zijn zijgevel heeft staan wildplassen. 
“Mot nait gekker wordn!” 

De omwonenden hebben onlangs hun 
krachten gebundeld in de werkgroep 
“Geen Gezeik aan de Uiterdijk” met Rob 
Biermasz als coryfee en contact gezocht 
met onze plaatselijke visclub HCO, Hengel 
Club Onderdendam. HCO voorzitter Tho-
mas Huizinga vertelt dat het vaak weds-

Eindelijk toilet voor hengelaars! 
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tijdhengelaars van een andere vereniging zijn en 
HCO dus niet bevoegd is om ze aan te spreken op 
hun illegale lozingen. Wél is Thomas bereid gevon-
den om een passende oplossing voor de steeds gro-
ter wordend probleem te vinden. En dat is inmid-
dels gelukt! 

Woensdag as wordt er, door medebestuurders Wim 
Venhuizen en Jo Hoeksema, een hokje (Dixi-Bio) ge-
plaats op de Uiterdijk bij de finishstreep van het 
Scheepsjoagen, ongeveer ter hoogte van de NH 
Kerk. Geheel betaald door HCO. Eerst voor een peri-
ode van een jaar en, uiteraard na evaluatie met de 
omwonenden, voor altijd. De Dixi-Bio loost gewoon 
op het oppervlaktewater, is 100% stankvrij en CO2 
neutraal. 

Gratis zal het niet zijn, er komt een geldkistje in de 
Dixi. Een plasje kost €0,50 en een grote boodschap 
€1,00. Dit is volgens berekening van Corry Mulder 
(penningmeester Dorpshuis) voldoende om het on-
derhoud (wc-papier etc.) te bekostigen. Over de 
controle van het betalen wordt nog nagedacht. 

De opening is woensdag  as om 15:00 uur door onze 
Dorpsondersteuner Erika Witsenboer samen met 
Dorpencoördinator Jolanda Dijkhuis. Jolanda heeft 
er voor gezorgd dat Gemeente Het Hogeland ver-
snelde toestemming verleende én de Dixi wekelijks 
van binnen en van buiten schoonspuit. 

Komt er toch nog een einde aan het zwartplassen in 
ons overigens onbezoedeld dorp. Compliment en 
waardering voor HCO en de Gemeente! 

Janneman ♪  

 

Gemeentewerven sluiten, 
geen grofvuilroutes,  
milieustraten wél open 
 
De gemeentewerven in Bedum, Leens, Winsum en 
Uithuizen zijn vanaf donderdag 19 maart gesloten 
voor het brengen van afval. De sluiting duurt in elk 
geval tot 6 april.  
De grofvuilroutes komen te vervallen. Bij de milieu-
straten in Usquert en Groningen kan voorlopig nog 
wel afval worden ingeleverd.  
Beide voorzieningen zijn geopend voor alle inwoners 
van Het Hogeland. Meer informatie en openingstijden 
zijn te vinden op: 
www.afvalbeheernoordgroningen.nl en gemeen-
te.groningen.nl/afvalbrengstations 

Maatregelen onderne-
mers en zzp’ers  
               
Het college van de gemeente Het Hogeland wil on-
dernemers in Het Hogeland uitstel van betaling verle-
nen voor alle gemeentelijke belastingen. Het Hoge-
land sluit hiermee aan bij de landelijke regelingen. 
Het uitstel geldt voor alle ondernemers, zzp’ers, stich-
tingen en vereniging in de gemeente.  
  
Ook voor ondernemers die nog leges moeten betalen 
en op dit moment niet aan deze verplichting kunnen 
voldoen bestaat de mogelijkheid om uitstel van beta-
ling aan te vragen.  
 De regeling houdt in dat ondernemers, zzp’ers, stich-
tingen en vereniging drie maanden uitstel van beta-
ling kunnen krijgen voor de gemeentelijke belastin-
gen en specifieke leges. De regeling houdt verder in 
dat het aantal betaaltermijnen wel gelijk blijft.  
  
Ondernemers die gebruik willen maken van (een van) 
deze maatregelen kunnen een schriftelijke aanvraag 
indienen. De gemeente zet een dezer dagen een 
voorbeeldbrief online (https://hethogeland.nl/
coronavirus/ondernemen) waarmee uitstel kan wor-
den aangevraagd . 

Gratis partij waaltjes ! 
 
Dit voorjaar zin in een terrasje?  
Wij hebben ruim 20 m2 waaltjes in de aanbieding 
voor de liefhebber. Op korte termijn! En Gratis! Wie 
eerst komt... 
Interesse? Bellen via 06 44714711 
Evert Vos – Uiterdijk 9 

http://www.afvalbeheernoordgroningen.nl/
https://gemeente.groningen.nl/afvalbrengstations
https://gemeente.groningen.nl/afvalbrengstations
https://hethogeland.nl/coronavirus/ondernemen
https://hethogeland.nl/coronavirus/ondernemen
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Programma april 2020 (onder voorbehoud) 

                    
2  April:  Op naar Pasen 

Gezellig neut,n 
schait,n in de gym-
zaal met koffie en 
wat lekkers. Alle 
liefhebbers zijn van 
harte welkom. 

 
9  April: Sjoelen          

 
We gaan nog even 
door wederom in 
de benen met de 
sjoelbak alleen kof-
fie drinken kan ook 

hierbij is iedereen welkom. 
 
16 April: Film        
 

Een filmochtend 
met het accent op 
"Ons Groningen" 
keuze uit een aan-
tal films. 
 
 

23 April: Dorpstuin Den Andel    
     
Omdat we niet te-
recht kunnen in 
het dorpshuis, 
gaan we er op 
uit.         
Bij  mooi weer ma-
ken we een wan-
deling door de 

""dorpstuin"" in Den Andel 
We krijgen daarbij uitleg. Daarna koffie drinken 
met wat lekkers in "de Holm"  
Bij slecht weer naar Openluchtmuseum te Warf-
fum voor een bezoek aan de tentoonstelling en 
als dat mogelijk is een kopje koffie. 

“Dat wat je zoekt is hier”  
 
De lente kondigt zich aan of is er eigenlijk al. De zon 
geeft al flink warmte, het jonge groen schiet uit 
struiken en bomen. Hier en daar wat eerste bloe-
sem; nog wat aarzelend. Er is het gehele jaar door 
en in alle seizoenen alle reden om met aandacht 
naar de natuur te kijken.  
Maar het ontvouwen van de lente vind ik bij uitstek 
de periode om alles buiten met aandacht te bekij-
ken.  
Ik moet dan soms denken aan het gedicht 
‘Ruimtevrees' van Marjoleine de Vos . De dichteres, 
schrijfster en columniste die in Zeerijp woont.  
Haar boodschap is: je hoeft niet ver te gaan of te 
reizen om het avontuur van het beleven van de na-
tuur te ervaren. Wat je zoekt is nabij. Kijk maar eens 
goed.  
 
En geldt haar boodschap alleen voor de natuur of 
misschien ook voor het ontmoeten van de ander, 
voor vriendschap ?  
 
Ruimtevrees  
 
Achter weilanden weiden, daar weer achter  
dijken, zee en Zweden. Waar zou je heen?  
De blik verliest je met zichzelf in ruimte  
waar aankomst ver en ver te zoeken is.  
Niet voor de woerd die plotsklaps en onbedaarlijk  
groen het zonlicht en je oog in zwemt.  
Kijk bij je voet, maant hij, waar speenkruid  
bloeit , de lucht gespiegeld blauw is in het diep.  
Voel warmte op je neus, zie ’t vroege blad  
van vlier. Je keek te ver.  
Dat wat je zoekt is hier.  
Jan ‘t Mannetje 
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Jan Mulder  ‘keramiekbouwer’  

 
Keramiek is de verza-
melnaam voor alle 
voorwerpen die van 
gebakken klei zijn 
gemaakt. Het begrip 
is afkomstig van het 
Griekse woord 
‘keramos’ wat bete-
kent leem, potten-
bakkersklei ofwel 
‘werk gemaakt van 
aarde’. Klei wordt 
nadat het bewerkt, 
gevormd en ge-
droogd is, gebakken 

tot een steenachtig materiaal: keramiek… 

Maar hoe bouw je daar dan mee als het niet gaat 
over bakstenen en stoeptegels? Dat is bouwkera-
miek.. 

Jan heeft een bouwkundi-
ge achtergrond en hij 
werkt in zijn eigen atelier 
maar het creatieve proces 
begint eerst in zijn hoofd 
en dan boven achter de 
tekentafel. Daar gaat hij 
heen om zijn gedachten en 
ideeën uit te werken en 
schetsen te maken, uitein-
delijk leidt dat tot een uit-
gewerkte werktekening op schaal . Daar maakt hij 
dan kartonnen mallen  van en dan begint het bou-

wen met kleiplaten.  

Op dit moment staat 
zijn werk voor een 
deel in Winschoten, 
in de Klinker (hoe 
symbolisch..) samen 
met de schilderijen 
van Nanny ter Wiel 
maar hij heeft ook in 
DE KERK geëxposeerd 
samen met twee an-
dere Onderdendam-
ster kunstenaars 

maar ik heb de indruk dat 
hij zijn werk ook erg graag 
om zich heen heeft. 

Er is veel te zien aan het 
werk van Jan maar ook te 
beluisteren want hij heeft 
er mooie verhalen bij, de 
creativiteit zit ‘m niet al-
leen in zijn werk maar ook 
in de woorden die hij ge-
bruikt om zijn werk een 
naam te geven of te omschrijven. Een bouwsel voor 
zijn schoondochters inauguratie tot Hoogleraar heeft 
de naam ‘carrière en ambitie’ en laat de eenzaamheid 
aan de wetenschappelijke top zien. Jan verwerkt zijn 
ideeën tot werken, bouwsels die met grote fantasie 
gedetailleerd worden vormgegeven. Verschillende 

elementen komen te-
rug, de torentjes, de 
poten en de vlaggetjes 
maar ook de ‘kist’ vorm 
zoals ik het maar even 
noem, er kan iets in, 
een schrijn met binnen-
kistje compleet met lak-
zegel om het geheim 
eeuwig te kunnen be-
waren, het altaartje met 
gouden veer (foto 5 

toevoegen), vluchthuisjes met karakteristiek houten 
trappetje. Van hard hout omdat alle werken ook bui-
ten moeten kunnen staan. Maar ook ‘potjes’ voor ge-
heimen, fantastische ‘probeersels’. Hij kan zijn fanta-
sie kwijt in zijn werk, hij noemt het ook wel ‘ik daal af 
in mijn werk’. Ik zie Jan Mulder maar ook Salvador 
Dali en Esscher.. 

Jan is geboren in 1942 te Velsen Noord en ontmoette 
Corry die uit Beverwijk kwam, samen kregen ze twee 
kinderen en verhuisden ze in 1977 naar Bedum. Daar 
woonden ze dertien jaar maar de bouwkundige ach-
tergrond was niet alleen maar goed voor een betaal-
de boterham maar ook om als tijdverdrijf het huis van 
zijn dochter Helma in Onderwierum te bouwen. Daar-
na diende zich een langjarig project aan om zelf een 
huis te ontwerpen en te bouwen. Het resulteert in 
een prachtig pand in de Beckeringhstraat, levensloop-
bestendig en voorzien van een ruim atelier en een 
even zo prachtige tuin. Na vijftien jaar was het hele-
maal af… 
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In 1978 was Jan in Bedum begonnen met het volgen 
van cursussen in het werken met klei en van het 
een kwam het ander. Van wierookpotje tot de ge-

heimen van gla-
zuur en ‘raku’ sto-
ken, van de school 
voor handenar-
beid naar het zelf 
geven van onder-
richt. Jan probeert 
nog weleens wat 
nieuws, een cur-
sus ‘koppen’ boet-
seren resulteert in 
twee ‘koppen’ van 
Corry en zichzelf.. 
‘Ik wilde gewoon 
weer eens iets 
proberen maar 
het is heel moei-

lijk, wel leuk om te doen maar om het goed te laten 
lijken kost veel inspanning’. Ook heeft hij een cursus 
gevolgd in het werken met een draaischijf maar dat 
was ook niet echt leuk. Hij doet er nog wel wat mee 
maar alleen als het moet en het dus makkelijker is 
een potje te draaien dan om het op te bouwen met 
kleiplaten 

Door de exposi-
ties en de deel-
name aan de 
Kunstroute is er 
redelijk wat van 
zijn werk ver-
kocht maar met 
name de grote 
werken zijn ge-
woon te duur en 
dat komt van-
wege de vele 
uren die er in 
gaan zitten. 
Voor Corry is de 
gigantische 
‘tulpenvaas’ het dierbaarst en Jan heeft zijn hart 
verpand aan ‘de vuurtoren’ dat is het mooiste werk 
met het mooiste verhaal over de verwevenheid van 
denken en doen. 

Annemieke C.W. Neuteboom, 18 februari 2020 

Stilte en bezinning op het 
Harry Visser sportpark  

                                                  
Daar loop je dan op zaterdag-
morgen… Stil is het op een van 
de grootste knooppunten van 
de provincie Groningen. Op de 
plek waar vele waterwegen en 
verkeerswegen elkaar kruizen, 
Onderdendam lijkt uitgestor-
ven. Zo ook het sportpark, stil-
te is in de plaats gekomen van 
de gezelligheid en humor. Iedereen die zich op een 
mooie zaterdagmiddag naar het “Harry Visser” sport-
park begeeft komt hier voor het zelfde doel! Je komt 
om plezier maken, te lachen om elkaar en om jezelf 
te vermaken. Als je dan het veld op stapt doe je er 
alles aan om te winnen. Als bij het laatste fluitsignaal 
blijkt dat dit niet is gelukt dan accepteer je dat. De 
een doet dit met kiespijn, de ander doet dit met een 
glimlach. Echter is er hedendaagse dag niks meer het 
zelfde, er heerst berusting, rust en stilte. 
Afgelast – Verboden toegang   
De KNVB heeft onlangs besloten om de amateurvere-
nigingen te doen sluiten. Ons bestuur heeft dit ui-
teraard netjes opgevolgd en iedereen verzocht om 
thuis te blijven. Er wordt niet meer getraind, gedart 
of gelachen in de kantine. Alleen via de sociale media 
kanalen wordt er gesproken, gelachen en gedold. 
Iedereen vanuit zijn eigen huiskamer. Deze voetballo-
ze weken moet ons dichter bij elkaar brengen. Men 
wordt nog dankbaarder van het gene wat hij of zij 
had en kan nog meer waarderen dat voetbal meer is 
dan alleen de sport. Maar als liefhebber, gast of lid 
hoef ik u dat niet te vertellen! 
Hoofdtrainer Zwiers  
Ondanks alle tegenslagen van een zeer zware virus 
voor risicogroepen hier in Nederland hebben we ook 
mooi nieuws te melden vanuit onze vereniging. Aan-
gezien het ambitieniveau van onze club stijgende is, 
presenteren we per direct een nieuwe hoofdtrainer. 
Deze ras echte Feyenoorder heeft conditie, strijdlust 
en winnaarsmentaliteit hoog in het vaandel staan. De 
eerste trainingen waren zeer zwaar. Door de voetbal-
loze weken kan iedereen goed bij tanken en hopelijk 
zo terugkeren als ooit het Nationale team van Dene-
marken in ’92. Hopelijk kunnen we zo het Zwiersef-
fect inluiden naar een sportief goed seizoeneinde. In 
de eerste weken van Zwiers hadden beide ploegen bij 
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rust de punten in handen. Echter na rust kwamen de 
leden van de SVO de man met de hamer tegen waar-
door in de slotfase Rood/zwart Baflo en Aduard langs 
zij kwamen. De eerste berichtgevingen zijn uiterst po-
sitief. We wensen de man uit Groningen dan ook veel 
succes en plezier bij onze club. 
SV Onderdendam 1  
De ploeg onder leiding van Koos Koerts is sterk uit de 
winterstop gekomen. In de afgelopen 3 wedstrijden 
na de winterstop wist de uiterst talentvolle, jonge, 
ploeg 3 punten te halen. Na een onterechte en zeer 
kleine nederlaag in Ten Post, pakten ze de volle 3 
punten in een spektakelstuk thuis tegen Noordpool. 
Met Marten onder de lat en Iwan als voetballende 
laatste man was het genieten in het eerste bedrijf. 
Door de backs Kevin en Jesper werd er voetballend 
goed opgebouwd. Rian, Stijn en Stefan verdeelde het 
balbezit en speelden als waardige spelverdelers van-
uit het middenveld. Als je dan bij 
rust op voorsprong komt door goed 
samenwerken van de voorste drie 
Rick, Gert-jan en Allard dan heb je 
de gasten uit Noordpool waar je ze 
hebben wilt. In het tweede bedrijf 
vielen Ivar en Rob in. De omstan-
digheden werden zwaarder en 
zwaarder. De wind, het water en de 
hagel maakte het veld en het voet-
ballen niet aangenamer, waardoor 
Noordpool met de wind in de rug 
zich terug knokte in de wedstrijd. 
Helaas voor de gasten uit het Noorden creëerde de 
ploeg in het Oranje/Groen een hoop kansen waar-
door er uiteindelijk een terechte overwinning over-
bleef. Dit werd door de jeugd en supporters groots 
gevierd in de kantine maar ook zeker later in het 
dorpshuis. 
De laatste wedstrijd, nadat de KNVB de stekker uit de 
competitie trok, werd helaas verloren van de koplo-
per. Na een gelijk opgaande eerste helft moest On-
derdendam haar meerdere erkennen in de tegenstan-
der uit Aduard. 
SV Onderdendam 1 komt uit in de 6de klasse-03 en 
staat momenteel 10de met 7 punten uit 12 wedstrij-
den.   
SV Onderdendam 2  
Tja… waar moet je als schrijver van het tweede begin-
nen. Onderdendam 2, een klassieke kelderklasse 
ploeg. Voetballen is leuk, winnen is mooi, maar trai-
nen en een wedstrijdbespreking. Nee… dat hoeft niet. 
De een weet het allemaal al lang en de ander ach… 

die vindt het samen zijn gewoon mooi. Lekker man. 
Voetballen. 
Eigenlijk is het een wonder dat we iedere week met 
elf spelers aan de aftrap verschijnen. Iedereen 
werkt hard, doet zijn best,  maar uiteindelijk doen 
ze het in het tweede elftal allemaal om te dollen, te 
klieren en te lachen. Onderdendam 2 is een groep 
mannen die 2x 30 minuten op een slechte grasmat 
prima vindt. Onderdendam 2 is een groep die met 
de bus naar de koploper rijdt en met drie punten 
thuis komt. Heerlijk! Mooi feestje was dat overi-
gens! Het is een ploeg waarbij iedereen welkom is. 
Een wild vreemde zou zomaar in het veld kunnen 
stappen en scoren, dit mag natuurlijk niet, maar het 
zou kunnen. Iedereen doet het voor zijn plezier. Al-
thans bijna iedereen, een enkeling wil winnen, pres-
teren ! Dat het soms lukt is voor deze groep mensen 
prachtig. 

Voetballen in een oranje/groen 
pakje doe je natuurlijk niet omdat 
je er graag goed op wil staan. Deze 
groep mensen draagt de clubkleu-
ren met een gevoel van eendracht ! 
Het is een team dat voor elkaar 
klaar staat als het even moeilijk 
loopt. Een schouder klopje uitdeelt 
maar je ook een spiegel voor houdt 
naar de maatschappij. Dit team is 
een van de mooiste afspiegelingen 
van onze samenleving, waar plezier 
en het spelletje voor op staat. Per-

soonlijk ben ik trots en dankbaar dat ik deel mag uit 
maken van deze groep mannen. 
SV Onderdendam 2 komt uit in de 6de klasse-02 en 
staat momenteel 7de met 14 punten uit 13 wedstrij-
den.   
Uitnodiging  
Als vereniging willen we alle bewoners van Onder-
dendam en omstreken sterkte, succes en geluk wen-
sen in deze confronterende weken. Weken waarin 
we onze dierbaren niet mogen en kunnen bezoe-
ken, waar we afstand van elkaar moeten nemen om 
straks nog dichter bij elkaar te kunnen komen. Als 
lid van SV Onderdendam wil ik u uitnodigen om na 
deze verschrikkelijk periode van weinig tot geen so-
ciaal contact samen het leven te vieren. Komt u bij 
de herstart van de competitie met ons lachen, dol-
len en vieren ? Dan proosten we op de toekomst en 
de gezondheid van ons allemaal ! 
 
Jaco van Leeuwen 
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Onderdendam Cultuurdorp 2021-
van de gemeente Hogeland 

Beste dorpsgenoten, 

Onderdendam wordt in 2021 samen met het dorp Sau-
werd “Cultuurdorp van het Hogeland”. Dit is een initiatief 
van de gemeente 
het Hogeland. 
In de omschrijving 
van 
“Cultuurdorpen” 
stelt de gemeente 
het Hogeland het 
volgende: 
 
“Het college heeft 
besloten om elk 
jaar twee cultuur-
dorpen aan te wij-
zen (in overleg 
met deze dorpen) 
en voor elk dorp € 1.500,00 beschikbaar te stellen voor de 
verbinding tussen de activiteiten en de promotie daar-
van.” 
Enkele kaders voor de cultuurdorpen zijn: 
 

1 Het cul-
tuurdorp 
zal een jaar-
programma 
opstellen 
met ver-
schillende 
activiteiten. 

2 Het cul-
tuurdorp 
zorgt er-
voor dat 
verschillen-
de organi-
saties en 
inwoners 
uit het be-
treffende 
dorp geza-
menlijk cul-
turele acti-

viteiten aanbieden en/of de activiteiten in het dorp met 
elkaar verbinden. 

3 Het cultuurdorp zorgt ervoor dat dorpsbewoners en haar 
organisaties betrokken worden bij deze activiteiten. 

Het ontwikkelen 
van nieuwe acti-
viteiten is geen 
noodzaak . We 
hebben in ons 
dorp al veel te 
bieden aan cul-
tuur. Denk aan 
het Cultureel 
Podium Onder-
dendam, de vele 
professionele- en 
amateurkunste-
naars, het 
Scheepsjoagen, de muzikanten, DE KERK, ons dorpskoor 
Odd en natuurlijk het hele dorp als cultureel erfgoed. 

Met vertegenwoordigers van deze groepen, de dorpen-
coördinator en de dorps—ondersteuner zou op 25 maart 
een vergadering in het dorpshuis plaats hebben gevon-
den om de haalbaarheid te onderzoeken en te brainstor-
men over mogelijkheden voor een jaarprogramma.  

Deze vergade-
ring heeft 
vanwege de 
Coronacrisis 
nog niet 
plaatsgevon-
den. Zodra de 
situatie rond 
de coronacri-
sis is verbe-
tert, zal deze 
vergadering 
alsnog plaats 
vinden. We 
houden u op 
de hoogte. 

 

 

 

 
Mocht u ideeën hebben voor ons dorp als “Cultuurdorp 
2021” of hierover wilt meedenken dan noteren we u 
graag voor de volgende vergadering. 

Ideeën of aanmelden via: hans300652@gmail.com 

De initiatiefnemers: 

Hans Stoelinga en Kees Willemen 
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Zo wild als Februari waren de 28 dagen van maandag 24 
Februari tot zondag 22 maart niet maar deze periode 
‘afwisselend ‘noemen, klinkt ook een beetje als een eufe-
misme. We hadden regen, droge dagen , nachtvorst en 
een paar dagen die echt stormachtig waren. Maar laat ik 
beginnen bij het begin. Vandaag, zondag 22 Maart, is het 
behoorlijk koud door de harde Oostenwind. Maar ook de 
gemiddelde temperatuur van de afgelopen periode was 
lager dan nota bene Februari. Die was immers 5,2. Nu is 
die zelfs ruim een graad lager : 4,15 gemiddeld waargeno-
men om zes uur ’s ochtends. 

Die daling krijgt nog een extra contrast omdat het aantal 
uren dat we theoretisch de zon kunnen zien tegenwoor-
dig, erg gestegen is. Ter vergelijking . In Februari was dat 
10 u23 maar  was het op 24 Februari 10u28 maar vandaag 
al 12u22..Dinsdag 17 Maart was een gedenkwaardige dag. 
Voor het eerst was de zon toen twaalf uur boven de hori-
zon Daarna was het iedere dag langer licht . Vanochtend 
was bijvoorbeeld de zon al op om half zeven en gaat pas 

om acht voor zeven van-
avond onder. Het was heel 
goed te zien doordat het 
volkomen helder was [ Foto 
1 ]. En ook al scheen de zon 
uitbundig de laatste dagen, 
door de Oostenwind was het 
nog om zeven uur een paar 
graden onder nul. Er lag zelfs 
een heel dun laagje ijs op de 
sloot links van het pad waar 
ik iedere dag wandel met 
mijn hond. Oostenwind , dat 
was nieuw deze periode . De 

wind zat 15 van de 28 dagen meer in het Westen of Zuid-
westen. Er waren zelfs dagen waarop het stormde zoals op 
donderdag 12 Maart. Toen kon ik aan de oostkant van het 
dorp in het buitengebied bijna niet tegen de wind op. 

Er waren ook dagen dat het niet ophield met regenen. Van 
de 28 dagen was het merendeel n.l. 15 een dag met neer-
slag. Met wat dagen die er uitsprongen. In de nacht van 
vrijdag 28 naar schrikkeldag, zaterdag 29 februari , 
sneeuwde het zelfs even. Het is tot nu toe de enige 

Vrouge Vogels ien Onderndaam (165 )  
 
Tekst: Kees Willemen 
Foto’s: Sieb- Klaas Iwema ; Kees Willemen 

sneeuw die we deze winter hebben gezien. Memorabel 
is ook de keiharde hagelbui donderdagnacht 12 Maart. Ik 
schrok er wakker van. Tegelijkertijd was het vergeleken 
met Februari eigenlijk een maand met weinig neerslag. 
Toen 102 millimeter in mijn regenmeter , nu maar 64 . 
De indruk dat het aldoor heel erg nat was, klopt dus niet. 

Dominante mannetjes 

Hoe hebben vogels op dit alles gereageerd? Wel de na-
tuur is in vol bedrijf. ’s Ochtends na afloop van mijn heel 
vroege wandeling , beland ik thuis heel vaak in een druk-
te van belang. Voluit tsjilpende huismussen [ Passer do-
mesticus L. ]. Die zijn overal waar maar dekking is of 
ruimte onder de dakpannen aan het nestelen. Mussen 
hebben geen eigen territorium , ze trekken gezamenlijk 
op. Ik zie ze altijd in groepen opereren. Dat in zo’n stelle-
tje ongeregeld geen hiërarchie zou zitten, zie je er niet 
onmiddellijk aan af. Je moet echt goed kijken. Want de 
mannetjes hebben een grijze vlek op de kop en wangen. 
Het onderlijf is eveneens grijs. Karakteristiek zijn ook de 
witte strepen op de vleugels. Naarmate de mannetjes 
dominanter zijn in de rangorde krijgt de borst een meer 
donkere tot zwarte tint. 

Huiswaarts 

Op de landerijen is er ook wat veranderd. De kieviten 
[ Vanellus vanellus L. ] zijn gearriveerd. Aan de oostkant 
van het dorp heb ik ze i.t.t. tot scholeksters nog niet ge-
hoord. Zaterdag 7 Maart stegen een aantal kieviten op 
uit de gekeerde maïsakkers van Willem Wijlhuizen aan 
weerskanten van ‘het kleipad ‘zoals wij in Onderdendam 
het verharde wandelpad rond landgoed Oude Bosch nog 
steeds blijven noemen. Ook van Thomas Huizinga hoorde 
ik dat . En zelf zag ik donderdag 19 maart nog iets nauw-
keuriger hoeveel het waren. Als mijn telling klopt, zitten 
er vier paren daar. De eerste week van Maart was ook 
het moment dat de ganzentrek richting het Oosten weer 
begon. Met een soms bijna stormachtige zijwind trokken 
ze zeker anderhalve kilometer hoog bij zeer ruig weer, 
storm en regen, weer huiswaarts : naar Scandinavië en 
Siberië. 

Beuken 

Wie vroeg opstaat kan ook weer zien hoe er niet alleen 
over de N995 dwars door Onderdendam hard door fo-
renzen naar Groningen gereden wordt, hoog in de lucht 
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is het ook een drukte van belang . Iedere dag trekken gro-
te groepen kokmeeuwen [ Larus ridibundus L. ] richting 
het zuiden. De stad zal wel niet hun doel zijn , verwacht ik, 
mogelijk natuurgebieden als de Onlanden. Ze komen van 
de Wadden. Overigens gaat zo’n vlucht niet iedereen ge-
makkelijk af. Vrijdag 13 Maart zag ik hoe boven het Boter-
diep een aantal kraaien die gehuisvest zijn in de toren van 
DE KERK, een meeuw aanvielen met zijn vieren: het beest 
werd met behoorlijk wat geweld verjaagd. Kraaien zijn 
meesters in het gezamenlijk opereren. Vrij regelmatig kun 
je zien hier dat kraaien een buizerd aanvallen en letterlijk 
botsingen in de lucht veroorzaken en een voor een net zo 
lang beuken totdat de roofvogel voorbij de horizon ver-
dwenen is. 

Maar 
kraaien 
of niet, 
meeu-
wen blij-
ven toch 
nog ko-
men, 
zeker nu 
er mest 
wordt 
uitgere-
den op 

de weien rond ons dorp. Met enige verbazing zag ik hoe 
meer dan duizend meeuwen in de namiddag zich hadden 
verzameld op het grote perceel van Harm van der Giezen, 
links van de Haver, waar net drijfmest was uitgereden. 

Met zijn duizenden, zo niet tien duizenden verzameld te-
genwoordig, is ook nog een andere dierensoort. De laatste 
tijd tijdens het wandelen blijft mijn hond steeds langer 
hangen in de berm. Reden: muizen maar toch vooral woel-
muizen [ Myodes glareolus L. ] [ Foto 2. ] . Wij noemen het 
muizen maar dat zijn ze niet. Het zijn hamsterachtigen. 
Laten kinderen het maar niet horen want het is zo langza-

merhand een plaag 
geworden. 

Tenslotte de planten. 
Ik heb al wat bloeien-
de fluitekruid gezien 
op beschutte plekken 
maar voor iedereen 
zichtbaar staat het 
klein hoefblad [ Tussi-
lago farfara L. ] nu 
volop in bloei [ Foto 
3 ] , een plant je dat 
je nu vooral in de wal 
van het Boterdiep 
richting Fraamklap 

kunt bewonderen. Mooie bloemkroon van wel vijf en 
twintig smalle kroonbladen van een jaloersmakende bo-
tergele kleur. 

Het C- woord heb ik hier niet laten vallen. De natuur 
heeft buiten zo veel meer te bieden wat ons op dit mo-
ment kan helpen door deze moeilijke tijd heen te komen. 
Geniet ervan op enige afstand van elkaar. En laat je niet 
ontmoedigen. 

Ik blijf struinen buiten en hoop dat jullie nu ook zoveel 
genieten van het buitenleven als ondergetekende. 
Mocht je foto’s en verhalen hebben, laat eens wat horen 
en zien. Het adres is bekend: 

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

Ook kun je iedere dag mijn strapatsen buiten op het Be-
tonpad lezen op Facebook: www.facebook.com/
kees.willemen92 

De uitagenda Dasjagoud 
 
Ik lees bijna altijd jullie Nijsjoagertje als ik bij mijn 
moeder ben in Onderdendam. 
Misschien is het een idee om nog eens te vermelden 
in jullie blad dat de Uitagenda altijd, iedere maand 
in het dorpshuis gratis verkrijgbaar is. 
Wim Joosten doet de verspreiding van de Uitagenda 
in Onderdendam en omgeving. 
Ook worden de concerten, theatervoorstellingen die 
georganiseerd worden in Onderdendam vermeld in 
de Uitagenda. 
Voor de 15e van iedere a.s. maand kunnen mensen 
de activiteiten doorgeven via info@dasjagoud.nl  en 
worden gratis geplaatst. 
Meer informatie is te vinden op www.dasjagoud.nl 
 
De Uitagenda Dasjagoud, sinds april 2010, gratis 
verkrijgbaar voor inwoners en onze bezoekers. 
Neem een Uitagenda mee naar huis en kijk eens 
naar de vele uitjes. 
 
Dank alvast en hartelijke groet, 
Swanny Beukema 
www.dasjagoud.nl 
 
Kunst kijken? 
www.theoleijdekkers.nl 

http://www.dasjagoud.nl/
http://www.dasjagoud.nl/
http://www.theoleijdekkers.nl/
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Het Nijsjoagertje is hard op zoek naar nieuwe adver-
teerders. 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 adver-
tentie te plaatsen kunnen wij van uw bijdrage ons 
krantje maandelijks maken.  
 
Heeft u interesse? Zoek dan contact met Eddy Buis-
man, Middelstumerweg 3, Onderdendam, 050-
3049207 !!! 
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Nieuws van onze DOS. 
(dorpsondersteuner) 

 

Lieve Dorpsgenoten, 
 
Wat een bizarre, chaotische tijd is het momenteel. 
Corvid-19; het Corona virus. 
Je kunt geen radio of televisie aanzetten en geen 
krant open slaan of je wordt er mee belaagd.  
De onzekerheid over hoe deze situatie zich verder 
ontwikkelt ( of niet natuurlijk. Hopelijk stagneert de 
boel ) én hoe lang het gaat duren is lastig. Sommige 
mensen zijn angstig, anderen onverschillig. 
Ik hoef jullie niet te vertellen wat deze pandemie te-
weeg brengt. Alle social media en (groeps) apps ex-
ploderen en daar waar het met geintjes begon, is 
voor iedereen nu wel duidelijk dat het bittere ernst is 
en dat we als mensheid samen moeten werken om 
dit virus te verslaan.  
Maar dat kunnen we! 
Hulde voor al die mensen die zich op dit moment kei-
hard inzetten om alles draaiende te houden en vooral 
de mensen in de zorg die alles geven om anderen te 
helpen! En hulde aan iedereen die zich nu vrijwillig 
inzet voor de medemens, op welke manier dan ook. 
Je ziet zoveel fantastische initiatieven! Waar we de 
fysieke contactmomenten moeten beperken, juist om 
de ouderen en kwetsbare groepen te beschermen 
ontstaan nieuwe ideeën. Ook hier in het dorp zijn al 
wat acties op touw gezet. Zo zijn veel kinderen aan 
het tekenen voor de ouderen, hebben de Verzoamel-
stee-gangers eten aan huis aangeboden gekregen op 
de dag dat ze anders samen zouden eten en ook de 
eigenaar van restaurant de Molenaar biedt iedereen 
nu de mogelijkheid eten af te halen. Ook bieden ve-
len zich aan als vrijwilliger om bijvoorbeeld bood-
schappen te doen, op te passen of te helpen met digi-
tale communicatie. Heel fijn en hartverwarmend om 
te zien dat iedereen zijn beste beentje voor zet. 
Begin vorige week ( 16 Maart ) heb ik op Facebook 
Onderdendam een bericht geplaatst. Voor hen die 
geen Facebook hebben of het gemist hebben; 
Mochten jullie ergens tegenaan lopen, niet naar bui-
ten kunnen of durven, of merken dat een (naaste) 
buur wel wat hulp zou kunnen gebruiken; 
SCHROOM NIET OM HULP TE VRAGEN! 
Boodschappen, hulp bij (digitale) communicatie, een-
zaam voelen, gewoonweg je verhaal even kwijt moe-
ten... 
Er wordt van alle kanten hulp aangeboden en met zijn 
allen slaan wij ons hier de komende weken wel door-

Verbouwing van voormalig basis-
school de Haven. 
 
Voor degenen die het leuk vinden om te volgen; 

We zijninmiddels begon-
nen met het isoleren van 
de bovenverdieping. Dit 
begint nu eindelijk ergens 
op te lijken. Eerst moest 
het systeemplafond eruit 
en afgevoerd, toen alles 
gestript en daarna hebben 
we het ruim een maand 
gelaten voor wat het was. 
Namenlijk plan B. voor on-

ze bruiloft, uitwijklocatie in geval van regen. ( Dit 
was September afgelopen jaar )  
Nadat er een vijftigtal 
platen, een halve kilo-
meter balken, het dub-
bele aan latten en een 
hele pakkelading isola-
tiemateriaal geleverd 
was, zijn we van start 
gegaan. Eerst begin je 
dapper, dank komt er 
een punt dat je denkt: 
“Meine Gute” en dan ( daar zijn we dus nu ) zie je 
het resultaat en hoe je weer een stapje dichterbij 
het realiseren van de slaapkamers komt.  
Voor wie het leuk vindt en Instagram heeft; onder 
de #vbsdehaven post ik foto’s van de vorderingen. 
Als we wat verder in het proces zijn zal ik weer een 
stukje in het Nijsjoagertje plaatsen met een 3D visu-
al van hoe het 
boven moet 
gaan worden.  
Met vriendelij-
ke groeten,  
 
 fam. Witsen-
boer Eilander      

heen. 
Jullie mogen mij mailen, appen of bellen. 
 
dos.onderdendam@gmail.com / 06 - 21 37 50 85 
 
Met vriendelijke groet, uw dorpsondersteuner. 
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Gemeentelijk vandalisme op Onderwierum. 
 
Op 28 februari schreven Lies de Voogd en Jan ‘t Manne-
tje onderstaande brief naar het college van burgemees-
ter en wethouders van de Gemeente Het Hogeland.  
 
“Geachte wethouder,  
 
wij zijn geschokt. Waarom heeft u in Onderwierum van-
dalisme gelegaliseerd?  
In Onderwierum, aan de Albertsweg, aan de rand van de 
historische wierde, stond een mooie boom. Een grote es 
met aan de voet een doorsnede van 82 centimeter, kern-
gezond, met een prachtig silhouet. Rust- en uitkijkpunt 
van menig roofvogel. Maar u leest het goed. Er staat 
stond. De boom is met instemming van U omgezaagd, 
vernietigd. Waarom? Omdat de boom de straalverbin-
ding van het ‘snelle internet' naar een perceel stoorde is 
ons verteld.  
Wat is dit voor een idiote afweging? Een prachtige boom 
vernietigen, landschap en ecologie beschadigen en dan 
ook nog economische schade (want zo’n grote boom 
heeft ook een grote economische waarde) om een enke-
le straalverbinding te verbeteren?  
Wie is er bestuurlijk verantwoordelijk voor dit besluit. 
Hoe is dit besluit tot stand gekomen? Is er serieus geke-
ken naar de culturele, ecologische en economische ge-
volgen. Is er serieus gekeken naar een alternatieve tech-
nische oplossing?  
En nu de schade niet te herstellen is: hoe wordt het land-
schap van Onderwierum gecompenseerd? Worden er 
bijvoorbeeld 30 jonge bomen geplant in overleg met de 
omwonenden of 15 al uitgegroeide bomen?  
Wij zijn geschokt. We brengen dit bericht ook naar bui-
ten.  
 
Jan t Mannetje en Lies de Voogd.  
Onderwierum 7  
Onderdendam , 28 februari 2020”  

 
 

Inmiddels proberen 
wij in gesprek te ko-
men met de gemeente 
over de afweging van 
waarden als na-
tuur,landschap en 
duurzaamheid tegen-
over een niet optima-
le straalverbinding .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Kledingbank Maxima Het Hogeland is een modezaak 
waar inwoners van de gemeente Het Hoge-
land GRATIS kunnen komen winkelen. 
 
Kledingbank Maxima is een modezaak met paska-
mers, alleen zonder kassa. 
Er is nieuwe en gebruikte kleding. 
  
U bent welkom bij Maxima (voor minima) als u: 

1.    Een bijstandsuitkering, Wajonguitkering of 
een langdurigheidsuitkering ontvangt; 
een inkomen/AOW-uitkering hebt tot 120% 
van de bijstandsnorm en, indien van toepas-
sing, dit gecontroleerd is door de instantie die 
u begeleidt en/of doorverwijst. 

2.   Woonachtig bent in de gemeente Het Hoge-
land. 

 
Bij inschrijving in de winkel neemt u de laatste specifi-
catie van de uitkering, een geldige pas van de voed-
selbank of de verwijsbrief van de controlerende in-
stantie mee. Tevens neemt u een geldig identiteitsbe-
wijs mee: paspoort, rijbewijs of ID-kaart. 
 
Vervoersproblemen? 
 
Om iedereen de mogelijkheid te bieden naar de kle-
dingbank te komen, ondersteund Maxima in het ver-
voer middels een eigen personenbus.  
Maxima is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 
tot 16.30 uur. 
 
In de maanden februari, juli en augustus is Maxima 
gesloten.  
 
Adres: De Werf 5, 9951 EZ Winsumelefoonnummer: 
06-13884839 



13 

Stront aan de knikker 
 
Aan de Stadsweg bij de parkeerplaats t.o. de fam 
Visser, vlakbij het kruispunt met de Beckeringhstraat 
is (was?) stront aan de knikker. 
 
Tot verbazing van de omwonenden  bleek de omge-
ving van deze parkeerplaats plotseling een plek, waar 
iemand gedurende een paar dagen het nodig vond 
poep in een 
plastic zakje 
te depone-
ren. Nou zijn 
er vele men-
sen in ons 
dorp, die zich 
ergeren aan 
honden-
stront, maar 
deze persoon 
besloot iets 
met zijn/haar ergernis te doen en verzamelde poep 
(honden– of/en mensenstront) in plastic zakjes en 
deponeerde het gedurende een paar dagen rond de-
ze parkeerplek. Helaas lukte het niet de dader te pak-
ken te krijgen om de reden hiervan aan te horen en 
ten lange leste besloten de omwonenden de politie 
maar eens in te schakelen. Erg serieus werd die aan-
gifte niet opgenomen, vond men, maar na een paar 
dagen kwam de gemeentelijke reinigingsdienst de 
plastic zakjes met poep opruimen. Sinds die tijd wor-
den er geen zakjes meer neergelegd. Als hiermee de 
dader zijn ergernis kwijt is, dan kunnen we er over 
een poosje om lachen. Gebeurt het echter opnieuw, 
dan wordt het en kwalijke zaak, waarbij andere mid-
delen moeten worden ingezet om de dader een halt 
toe te roepen.  Bah!.......... 

We zijn enthousiast van start gegaan met het ont-
wikkelen van een model voor de dorpsdemocratie in 
Onderdendam. De periode maart en april zouden in 
het teken staan van het ophalen van informatie bij 
alle inwoners van Onderdendam. Zoals jullie begrij-
pen is daar door het corona-virus nu even een 
streep door gezet. We bezinnen ons op alternatie-
ven, maar begrijpen ook dat sommige mensen het 
hoofd nu misschien even bij andere zaken hebben. 
 
Met de dames en heren van de Verzoamelstee heb-
ben we een gezellige en leerzame ochtend gehad. 
We willen hen vragen de nog niet ingeleverde kaart-
jes te bewaren om later in te leveren. Voor nu wen-
sen we iedereen alle goeds in deze tijden. 
 
Mayke Zandstra & Maartje ter Veen 

Verkeersavond uitgesteld!!! 
 
Alle sociale activiteiten staan even op een laag pitje. 
Was dat niet het geval geweest dan had u op don-
derdag 26 maart aanwezig kunnen zijn bij een ver-
keersavond. De uitnodigingen waren al bijna bij de 
drukker. Wanneer de avond nu georganiseerd 
wordt is even onzeker. 
Het is de bedoeling om een avond te houden met 
bewoners, gemeente en provincie.  
Uitdrukkelijk worden alle bewoners van alle straten 
gevraagd hun mening over hun eigen verkeersover-
last te geven.  Vanuit de gemeente en provincie zul-
len de daadwerkelijke verkeersbewegingen en de 
snelheden toegelicht worden.   
De avond  zou in april verder voorbereid worden, 
we zullen in een volgend Nijsjoagertje u opnieuw 
een update geven. 
 
Namens de verkeerscommisie, Afiena Benthem   
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Nieuws over ons bos 
 
Zaterdag 29 februari jl heeft een klein groepje men-
sen weer een ochtend gewerkt in het Onderdendam-
sterbos. Vrijwilligers van Staatsbosbeheer hadden de 
wilgen gesnoeid, al het snoeiafval ligt weer op tak-
kenrillen. Ook in maart was er veel bedrijvigheid in 
het Onderdendamsterbos.  

Landschapsbe-
heeer heeft op de 
kale stukken van 
het bos, de nieu-
we aanplant ge-
poot. Het ziet er 
wel raar uit op dit 
moment, er staan 
namelijk vele 
houten paaltjes 

met licht groene doosjes er om heen.  
Deze doosjes zit als  bescherming om de jonge aan-
plant. De aanplant moet 
namelijk beschermd wor-
den tegen de vraat van 
reeën. 
De doosjes zijn biologisch 
afbreekbaar. Ze gaan 
waarschijnlijk twee jaar 
mee , daarna moet beke-
ken worden of de aan-
plant genoeg hoogte en 
dikte heeft om de reeën 
te weerstaan.  
Het bos is op dit moment 
de moeite waard om te 
bezoeken. Naast stinzen-
planten zijn er veel bloei-
ende bomen. Het is een groot vogelparadijs. Voor de-

gene dit het nog niet wist: 
er zit een reiger kolonie in 
het bos. Uitermate boei-
end om deze vogels boven 
in de nog kale bomen aan 
het werk te zien. Ook 
bij  de speelsloot met de 
overliggende bomen werd 
druk  gespeeld afgelopen 
zaterdagmiddag.    
 
Afiena Benthem. 

Als de haan drie keer kraait 
In het vorige Nijsjoagertje werd mijn schrijven op  
de online versie van het krantje geplaatst. De redac-
tie had de opmaak vervroegd naar de drukker ver-
stuurd. Daar de meeste lezers hier geen gebruik van 
maken, haal ik nog het één en ander op. De Stich-
ting Oud Groninger Kerken, hierna de Stichting ge-
noemd, heeft contact gezocht met de bewoners 
naast en achter de KERK  via onze dorpsondersteu-
ner, om een afspraak te maken voor een informatie-
ve bijeenkomst op een donderdag morgen. De be-
woners hebben hierop gereageerd, dat dit niet mo-
gelijk is, omdat iedereen overdag aan het werk is. 
Daarna heeft de Stichting een nieuwe uitnodiging 
gestuurd voor een info avond en wel in de Stad. De-
ze heeft inmiddels plaatsgevonden. Ze zijn bijge-
praat over de nieuwe plannen. Met een plus punt, 
dat de zonnepanelen op het dak van de B&B ’s wor-
den vervangen door sedum (grondbedekker). Het 
schijnt dat de Stichting heeft ingezien dat B&B ’s 
niks worden en hebben maar voor een ander ver-
dien model  gekozen. Het blijkt dat de Stichting nu 
kiest voor appartementen met een beheerder aan 
het roer. Zo worden de bewoners naast en achter 
de Kerk en tevens de dorpsbewoners voor het 
zootje gehouden. Ik heb wel eens iets gelezen over 
een haan die drie keer kraait. Het lijkt wel stichting 
list en bedrog. Dat er dorpsbewoners zijn die sym-
pathiseren met de Stichting voor het bouwen van 
appartementen achter de Kerk is mij geheel ondui-
delijk. Ik zou mij schamen als ik bij zo’n club zat. Ook 
de democratisch verworven stemmen van onze 
dorpsbewoners, die met een ruime meerderheid 
van stemmen tegen de bouw van de B&B ’s zijn 
wordt door de Stichting weg gelachen. Hoe bestaat 
het dat de Stichting ons dorp zoveel onrecht aan-
doet. En wij pikken dat maar. Misschien dat de da-
mes van de democratieclub hier wat mee kunnen. 
Ook werd verteld dat de houtwal direct wordt ge-
rooid als de bouwvergunning rond is.  Zgn. zorg-
plicht. Vinden ze leuk. Met de vraag van de bewo-
ners of het net zo’n zootje wordt als in Zuidwolde 
waar de B&B ’s volgepropt zijn met buitenlandse 
arbeiders, werd wijselijk geen antwoord op gege-
ven. Je zal maar buren zijn. Wie zwijgt stemt toe. De 
Stichting doet genoeg goede dingen en ik begrijp 
dat er geld moet komen, maar toch niet op deze 
manier. 
 
Verontruste dorpsbewoner, Wim Venhuizen 
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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 tele-

foonbeantwoorder van uw eigen tandarts. 

 

Apotheek  

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

In het weekend en op feestdagen gesloten. Buiten 

openingstijden en voor spoedgevallen contact  

opnemen met: Martini Apotheek (24 uur geopend) 

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen 

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 

 

 

Grote rampen en paniek bel: 112 

Kerkdiensten Ned. Hervormde Kerk 

05-04-20 19.00 uur  ds W van der Wind, Onstwedde 
 
10-04-20 19.30 uur ds C Hoek 
 
12-04-20 19.00 uur ds C Hoek 
 
19-04-20 19.00 uur  ds C Hoek 
 
26-04-20 14.30 u ds van Wingerden, Rijssen 
 

Kerkdiensten Protestantse Kerk Bedum 

 

05-04-20 09.30  uur ds  H.S. Huizenga 

09-04-20 19.30 uur ds B.J. Diemer 

10-04-20 19.30 uur ds H.S. Huizenga 

11-04-20 21.00 uur ds H.S. Huizenga 

12-04-20 09.30 uur ds B.J. Diemer 

19-04-20 10.00 uur ds E. Roosenboom, Drachten 

26-04-20 09.30 uur ds H.S. Huizenga  

 

Bomen. 
 

Bomen waarom zijt ge treurig! 
Voelt ge nog de lente niet? 
Hoort ge ginder in de verte, 
niet het ruisen van een lied? 

 
Ziet ge niet de klokjes bloeien, 
in het gras, dicht om U heen? 

Schuchter knikkend met hun kopjes, 
nu van ja, en dan van neen? 

 
Bomen waarom zijt ge treurig! 

Voelt ge soms een zachte pijn? 

Door het zwellen van uw knoppen, 

die nog in't verborgen zijn? 

  

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

schrijft u korte verhalen of gedichten, heeft u een club 

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

mand anders voorstellen of wilt u oproepen tot actie? 

Laat het ons weten!  

 

Stuur uw kopij in word per e-mail, uiterlijk 26 april naar 

de redactie van het Nijsjoagertje:  

nijsjoagertje@outlook.com 

  

Redactie: Annemieke Neuteboom, Eddy Buisman en  

Annemiek Wassenaar  

 

Bijdragen van:  Kees Willemen, Jan ‘t Mannetje, Erika 

Witsenboer, Afiena Benthem, Jaco v Leeuwen, Wim Ven-

huizen, Jan Dijkema, Hans Stoelinga. 

 

Foto’s: Sieb-Klaas Iwema, Annemiek Wassenaar,     Mar-

tijn Heemstra. 

 

Eindredactie en opmaak deze maand:  

Eddy Buisman  

Middelstumerweg 3, Onderdendam 

nijsjoagertje@outlook.com  

 

Donaties:  

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

NL78INGB0009014281 t.n.v. ‘t Nijsjoagertje 

Een LEGE agenda tot 1 juni as, zoals u allen  heeft 
begrepen. Zodra de situatie verandert, zal hier mel-
ding van gedaan worden op de website 
www.onderdendam.com en op de facebookpagina 
van onderdendam!!! 
 
WEL kunt u dit weekeinde uw oud papier kwijt. U 
dient het ZELF te brengen op zaterdag, zondag of 
maandag tussen 8:00 u en 20:00 uur naar de contai-
ner op de parkeerplaats bij het voetbalveld aan de 
Achterweg!! Kunt u het zelf niet, vraag even aan de 
buren. Lukt dat ook niet, dan kunt u bellen  met 
Dennis Smeding 0637320231. Zet uw oud papier dus 
NIET op de stoep!!!! 

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 ge-

bruiken. Er rust altijd auteursrecht op foto's, ook als ze op internet staan. Een aantal advocatenkantoren heeft zich in-

middels 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 voorko-

men: gebruik alleen eigen foto's, beelden waarvoor u toestemming hebt gekregen van de maker of foto’s waarop geen 

copyright rust. 

 

Ook voor de officiële opening van het nieuwe hoog-
holtje, dat naar de Zilvermeeuw leidt, zal op termijn 
een nieuwe datum geprikt worden. U kunt er echter 
al prima gebruik van maken. DOEN. 



17 

Om te beginnen nog een extra foto 
behorend bij het artikel over kera-
miekbouwer Jan Mulder. 
 
 
 
 

Restaurant de Molenaar levert 
dagschotels. 
 
Nu het restaurant noodgedwongen is gesloten le-
vert Martin Kooijker dagschotels op bestelling. Van 
dinsdag t/m zaterdag kunt op https://de-molenaar-
afhaal.myonline.store/  de maaltijd voor die dag be-
stellen en tevens aangeven, wanneer u de bestelling 
komt afhalen. Kosten dagschotel: € 15,00 
 

Ons dorpsbos 

 
Nog een paar foto’s van ons bos. 

 

Berichten en (extra) foto’s, die de gedrukte versie van het 
Nijsjoagertje door ruimte gebrek of te laat inleveren net 
niet haalden. 

Stront aan de knikker (vervolg) 
 
Hoewel de Stadswegbuurt heel even dacht dat de ge-
frusteerde dader was gestopt, wordt er sinds maan-
dag jl opnieuw stront, verpakt in plastic zakjes, gede-
poneerd rond de parkeerplaats t.o. de families Visser 
en vd Berg. Wie ook maar iets vermoedt, mag zich 
melden bij de familie Visser, die samen met v.d.Berg 
aangifte heeft gedaan bij de politie. 
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