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Gepke en Rein stellen zich
voor
Leeskring

Onderdendam 75 jaar bevrijd!
Het kan niemand zijn ontgaan, we zijn dit jaar 75 jaar bevrijd. Groningen was de laatste
provincie in Nederland die van de bezetter werd verlost. Op 11 april 1945, betraden de
geallieerde soldaten Gronings grondgebied. In het zuidoosten bevrijdden de Polen
Westerwolde en het Oldambt. Veel Duitse soldaten bliezen de aftocht richting grens,
georganiseerd of op eigen houtje met haastig gevorderde wagens, karren of fietsen.
De bevrijding hing in de lucht maar voor veel dorpen duurde het nog even voor het
echt zover was.

Dodi
Vrouge Vogels
Dorpsdemocratie
Verzoamelstee
De leesclub
Project vissteigers
Dorpsdemocratie

Jachthaven Onderdendam
Annemieke werkt thuis
Bank bij De Kerk
Voedselbank
Vrijwilligerswerk Hogeland

Op 13 april kwamen de Canadezen bij de stad Groningen aan. In en om de stad werd
hevig gevochten. De noord- en oostwanden van de Grote Markt lagen volledig in puin
en meer dan 270 gebouwen werden vernield. Op 16 april waren de Stadjers dan toch
bevrijd en kon de vlag uit op de Martinitoren, die wonderbaarlijk genoeg nog overeind
stond.
Op 17 april werd Bedum bevrijd en op 20 april was dan eindelijk Onderdendam aan de
beurt. Joke Lutjeboer heeft in 2005 voor het tijdschrift Zo as t was (historische vereniging Bedum) opgetekend hoe de bevrijding hier is beleefd door verschillende Onderdendammers. Niet alle mensen die worden geciteerd, zijn nog onder ons maar hun
verhalen zijn gelukkig bewaard gebleven.
1

De heer H.K. Huisman (1929) woonde in de oorlog op
een boerderij aan de Winsumerweg. Hij vertelde in 2005
onder meer het volgende: “Maar eindelijk is het dan zover: je hoort gebulder van kanonnen en tanks. Je ziet
vanuit Onderdendam de branden in Groningen en het
komt steeds dichterbij. In Bedum wordt nog geschoten.
Toen het enigszins kon gingen we op de fiets richting
Groningen maar we konden niet over het Van Starkenborghkanaal, de brug lag eruit, dus we gingen weer terug
naar Bedum. Op de weg naast het spoor richting het station zagen we nog aan de bloedsporen waar gevochten
was.”

beetje bang en bleef zoveel mogelijk in huis. Je verstond ze
niet hè? Ze reden op hun motoren door het dorp en zaten in
de school. Ik was toen 16, 17 jaar. Der waren wichter dij
waren der gek op. Mor ik docht: wegkroepen en nait aan
begunnen.
Ik herinner me niets van feesten en ook niet van bevrijdingsoptochten. Ik kwam van school en liep met de boordkar om te venten.”

Mevrouw Kauw-Wit, geboren in 1936 woonde destijds
waar ze nu ook woont, aan de Bedumerweg 13: “Ik weet
nog dat de grote brug werd opgeblazen. De Duitsers wilden eerst ook nog de brug opblazen waar nu de Agrarische Unie (Abemec red.) staat, maar dat is niet gelukt.
We wisten dat de brug zou worden opgeblazen. We kregen het advies om alle ramen en deuren open te zetten
en weg te gaan. Wij gingen naar een huis aan de Bedumerweg. Net toen ik op de wc zat, kwam de klap! Ik
weet dat nog heel goed. Er werd snel een loopbrug gemaakt zodat je weer van de ene kant naar de andere
kon.

De noodbrug 1945 (collectie Aart Brakema)

De
heer J. Zwerver, geboren in 1924 kon zich de bevrijdingsfeesten nog wel uitstekend herinneren. Hij vertelde:
“Mensen waren stoapelgek vanzulf. Er lagen hier nogal wat
schepen in Onderdendam, binnenschippers. Er was geen
vracht. De schippersbeurzen hadden niets te bieden. Er
werden dansavonden georganiseerd in de lege ruimen van
de schepen. Enkele schippers speelden harmonica.
Mensen waren ja haildaal oet de ket. Wie haren gain twij
doagen, mor wel n haalf joar feest. Ze kwamen overal vandoan. Dat daansen leek naargens op vanzulf op de roege
boekdeling (planken aan de binnenkant van het ruim) van
dij schepen, je hozzebozzenden mor wat, je hadden n bonk
lol, mit swaarde jenever, swaarde draank, doar wer je nog
veul vrolijker van.
En toen ging de burgemeester het verbieden: het paste niet
bij de signatuur van de gemeente Bedum. De schipper ging
zijn schip 100 meter verleggen en toen lag het in de gemeente Middelstum en konden we weer opnieuw beginnen.”

En toen kwamen de Canadezen! Met wittebrood en
chocolade! In de Molengang hierachter stond een rij auto’s. Het was feest! Op deze foto sta ik (links) met mijn
vriendinnetje Lies Lambeek. De foto is in augustus 1945
gemaakt, waarschijnlijk op de verjaardag van de koningin
(Wilhelmina, 31-8 red). We staan hier aan de achterkant
van het huis van de familie Lambeek, waar nu de familie
Kamminga woont. We staan naast de gevangenis, met
het gezicht naar het Winsumerdiep. Er werd flink gevlagd.”
Mevrouw T. Louwes-van de Riet (1927), in de oorlog
woonachtig aan de Uiterdijk, waar haar ouders een bakkerij hadden, vertelde in 2005:
“En van Bedum kwamen de Canadezen. Ik was toch een

Een prachtig beeld om dit bevrijdingsverslag mee te beëindigen: een menigte blije hossende mensen in lege binnenvaartschepen. Kom er maar eens om in deze tijd.
Er is natuurlijk nog meer te vertellen over oorlog en bevrijding in Onderdendam. En er zijn nog steeds mensen die
de verhalen ook vandaag nog zelf kunnen vertellen. Wij
zullen u in september /oktober meer historie presenteren,
dan zullen ook de festiviteiten rondom de bevrijding hopelijk
alsnog plaatsvinden.
Met (deels postuum) hartelijk dank aan de geïnterviewden
en aan Joke Lutjeboer voor het optekenen van deze herinneringen in 2005. Opdat wij niet vergeten.
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Nieuwe bewoners:
Gepke van der Leest en Rein van Dijk

dan ook vaak samen in Onderdendam geweest. Helaas
overleed Gepkes moeder in december 2018.

Sinds december 2019 wonen wij (Gepke van der Leest en
Rein van Dijk) in Onderdendam aan het Molenpad 1. Het
ouderlijk huis van Gepke. Het zal een verblijf van ongeveer een jaar zijn , want zo lang duurt de versterking van
onze woning in Spijk. Hoewel, met de Corona-situatie
weet je niet of alle materialen voor de versterking tijdig
aanwezig zullen zijn…

Gepkes woning in Spijk moet worden versterkt vanwege de
aardbevingsschade, die de woning heeft opgelopen. Dus
toen we zochten naar een wisselwoning om tijdelijk te gaan
wonen, bleek de woning in Onderdendam een goede mogelijkheid. Het is een bekende woning voor ons beiden en
het geeft ons de gelegenheid na het verlies van Gepkes
moeder de woning geschikt te maken voor de verkoop ervan. We voorzien de start van de verkoop voor medio mei
of juni 2020.
En zo zijn we dus nu terug op het “oude” nest. Voor ons
beiden een fijne plek om terug te zijn al is het maar tijdelijk.
Door alle Corona-zaken hebben we nog niet de gelegenheid gehad deel te nemen aan een van de dorpsactiviteiten, want die worden allemaal geannuleerd. Maar er komen
ook weer betere tijden en dan mogen we elkaar weer ontmoeten en wellicht de hand schudden. Wij kijken daar naar
uit. In de tussentijd houden we ons rustig in onze woning,
die zo mooi aan het water ligt.
We wandelen graag en op die manier ontmoetten we al
enige bekenden van vroeger. Leuk om dan even wat te
kletsen, op 1,5 meter afstand van elkaar. Op die manier
hopen we meer dorpsgenoten te treffen. En anders vind je
ons de komende tijd wel wat vaker in de tuin, die we mooi
willen gaan maken. Zo kunnen we toch nog even naar buiten, al is het soms nog wat koud.

Hoe wij samen (weer) in Onderdendam terecht gekomen
zijn is een bijzonder verhaal. Aan het begin van de jaren
70 van de vorige eeuw hadden we verkering. Gepke ging
naar de HAVO in Warffum en Rein naar de PA in Appingedam. In de weekenden trokken we er samen op uit om
leuke bandjes live te zien en horen spelen. En we hebben
menig avondje doorgebracht in de jeugdsoos in Baflo.
Maar aan die mooie tijd kwam een einde. De verkering
ging uit en we gingen ieder onze eigen weg. Gepke trouwde en kreeg vier zonen. Rein trouwde en kreeg twee zonen.

Onze hartelijke groeten aan iedereen in ons mooie dorp.
Gepke en Rein
1 april!
Grap Jan Dijkema zeer geslaagd
Het artikel op de voorpagina van het
vorige Nijsjoagertje heeft voor nogal
wat beroering gezorgd in ons dorp.
Voor velen bleek het voorgenomen
besluit, om een permanente Dixie aan
de Uiterdijk te plaatsen, eens flink in
de pen te klimmen en hun verontwaardiging hierover uit te spreken. Boze
brieven, e-mails en verontruste WhatsApps waren Jan
zijn deel. En omdat de redactieleden van het Nijsjoagertje “brothers in crime” waren, mochten wij uitbundig meelachen.

Door verschillende omstandigheden kwamen we beide op
enig moment alleen in het leven te staan. We hebben elkaar nooit meer gezien …….tot 6 oktober 2018. Na 45
jaar!
De RSG, de middelbare school in Warffum, waar we allebei naartoe zijn geweest, organiseerde op die dag een
reünie ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de
school. Zowel Gepke als Rein voelde de behoefte om het
vriend(innet)je van vroeger weer eens terug te zien en
even bij te praten. En dat gebeurde, maar daar bleef het
niet bij. De liefde kwam weer terug en Rein verkocht per
direct zijn huis in Almere om bij Gepke in Spijk te gaan
wonen. In die tijd was de zorg om de gezondheid van
Gepkes moeder al groot. Al enige tijd kreeg mevrouw van
der Leest dagelijkse zorg. We zijn in haar laatste periode

Natuurlijk was de grap duidelijk op de dag, dat de Dixie
geplaatst zou worden. In de week voorafgaand hieraan
was iedereen inmiddels op de hoogte van het feit, dat het
een zeer goed voorbereide 1 aprilgrap betrof. Gelukkig
bleek een enkeling toch nog in staat Jan te feliciteren
met deze grap. Hulde aan Jan voor zijn perfect
voorbereide grap.
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“Coronaleed”
En de zon kwam weer op

Aan al onze trouwe bezoekers van de Verzoamelstee,

Een vogel zong zijn lied

De afgelopen 2 maanden is iedereen in een wondere wereld terecht gekomen. Een virus, onzichtbaar, geen contact meer met mensen dichtbij kunnen maken en thuis
blijven. Dat hebben we allemaal gedaan, maar...het gaat
nog door.

De bloemen die bloeiden
En de lente wist het niet
Het was maart, oorverdovend stil
De straten leeg, geen auto’s geen gegil

De Verzoamelstee kon niet meer doorgaan, en als
werkgroep hebben we besloten dat we in september de
draad weer oppakken, als de wereld ons dat weer mogelijk maakt. We willen graag dat iedereen weer gezond en
veilig deel kan nemen.

We zijn in quarantaine, “ophokplicht”
Niet vliegen, niet reizen alles is dicht
Afstand, isolatie alles gaat op slot
Het advies voor allen is: “blijf in uwen kot”
De zorg die draait zich ’n slag in ’t rond
Alles ontsmetten, kapjes voor de mond
“’n Onzichtbare vijand”
“Ongrijpbaar”
“Ontastbaar”

Inmiddels zijn Tjerk en Griet Boonstra verhuisd, trouwe
bezoekers vanaf het eerste uur. We willen graag in september nog afscheid van hen nemen. Voor nu wensen wij
hen een heel goede tijd toe in Uithuizen.

“Niets en niemand ontziend”
Men ontdekte zichzelf, werden creatief
Spelletjes, aandacht: ”doe eens lief”

MAALTIJD en VERZOAMELSTEE
Aan het begin van dit seizoen deden we een oproep of
“hobbykokers" in Onderdendam voor de Verzoamelstee
een keer een maaltijd wilden bereiden voor een prettige
prijs.

Raamgesprekken met onze naasten
Nu alle tijd, niets om je te haasten
Maar op zekere dag gaat dit voorbij

Welnu: aan het eind van het seizoen hebben we heerlijke
soepen met broodjes gehad, een stamppot, een heus
kerstdiner, een Egyptische maaltijd, Italiaanse gerechten
en zelfs de kok uit de molen verzorgde saté met rijst.
Onze bezoekers hebben van alles genoten en we waren
heel blij en verrast dat we toch weer 6 keer met elkaar
konden eten in het dorpshuis. Alle kokers nogmaals onze
HARTELIJKE DANK.

Uit de quarantaine weer vrij en blij
Zonder maskers zonder handschoenen
En kunnen we weer knuffelen en zoenen

Dansen we samen de bevrijdingsdans
En krijgen we weer een nieuwe kans
En de zon kwam weer op

Het volgend seizoen willen we ook graag weer 1x in de
maand samen eten (ong.18 personen in de maanden oktober tot en met maart). Bent u geïnspireerd door het bovenstaande verslag en wilt u ook een keer uw kookkunsten laten zien dan bent u van harte uitgenodigd om u in
september aan te melden bij hannahdeV47@gmail.com /
Hanneke de vries tel: 3049249.

Een vogel zong zijn lied
De bloemen die bloeiden
En de lente wist het niet

Dodi
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Het Zoutpad

schitterend complex verbouwden. Ze begonnen een goed
lopende B&B. Hun twee kinderen hadden er een heerlijke
jeugd. Van de een op andere dag zijn ze dakloos en zitten
zonder inkomen. Ze krijgen samen een wekelijkse uitkering
van £ 48,-. Het lezen van het boek ‘Five hundred miles
Walkies’ brengt Raynor op het idee om het South West
Coast Path te gaan lopen. Een route van 1014 km langs
de zuidwestelijke en zuidkust van Engeland. Een schitterende route zeer bekend en geliefd bij lange afstandswandelaars.

“…nu waren we op drift geraakt en we hadden geen veilige haven om naar huis terug te keren, terwijl we op een
vlot van wanhoop door de mist ronddreven, zonder te
weten waar we aan de oever zouden komen en of er nog
wel een oever was“
“…We zetten de rugzakken in het busje en reden naar
het zuiden, weg van alles. Het was een droom. Niets was
werkelijk. We reden weg van twintig jaar gezinsleven,
werkleven, van alles wat we hadden bezeten, van onze
verwachtingen en dromen, onze toekomst, ons verleden”.

Een grote zorg is echter de ziekte van Moth. Bij hem is een
niet te genezen ziekte vastgesteld die hem veel pijn oplevert. Zijn arts adviseert hem om het toch vooral rustig aan
te doen. Maar ze vertrekken toch met rugzakken met de
belangrijkste zaken ,een lichtgewicht tent . Als ze starten is
het nog volop zomer, augustus.
En hier stop ik . Ik adviseer u het boek te gaan lezen en als
het ware de tocht met deze twee dappere mensen mee te
lopen. De aanleiding van de wandeling is natuurlijk wreed
en schandalig, maar het verslag van de wandeling kent
naast ontbering en cynisme over de Engelse samenleving,
ook vele momenten van humor, van liefde, van prachtige
beschrijvingen van de natuur, de stranden, de zee.
Het is ook inspirerend in het volhouden en doorzetten van
het echtpaar. Hun gesprekken en gedachten over waar het
in het leven nu echt omgaat. Kortom: lees het boek , zoals
wij als Leeskring met plezier deden.

“…We waren over het randje van de hedendaagse beschaving gevallen in een toestand van alleen maar bestaan, overleven (…) Dat gaf niet. Niets gaf meer. Moth
vulde nog steeds de lucht naast me en we waren vrij, we
haalden eruit wat erin zat.”

Jan ‘t Mannetje

Dorpsdemocratie Onderdendam
Het project dorpsdemocratie heeft als doel om gezamenlijk een Onderdendams model te ontwikkelen voor het
nemen van besluiten samen met het dorp en de gezamenlijke stem van het dorp naar buiten toe. Bijvoorbeeld
richting de
gemeente,
fondsen of
andere partijen.

Dit zijn drie zinsneden uit het boek ‘Het Zoutpad. Over
oude wegen naar een nieuw begin’ Het is geschreven
door de Engelse Raynor Winn.
Het is het onthutsende en indrukwekkende verslag van
een uit nood en wanhoop gelopen wandeltocht. Raynor
en Moth zijn 32 jaar samen als het noodlot hun keihard
treft. Moth heeft zich door een jeugdvriend laten verleiden
om te investeren in een nieuw gezamenlijk bedrijf. Het
bedrijf gaat failliet met grote schulden. De jeugdvriend is
sluw geweest en Moth naïef. Moth wordt door de jeugdvriend aangesproken op de schulden. Moth en Raynor
steken al hun spaargeld in een slepende rechtszaak. Die
verliezen ze, ook als ze uiteindelijk het schriftelijk bewijs
vinden voor hun gelijk. Om procedurele reden weigert de
rechter het document nog in behandeling te nemen. Het
is te laat ingebracht….

De zoektocht
in Onderdendam hoe om
te gaan met veranderingen zowel in het dorp als daarbuiten is aanleiding geweest om het project dorpsdemocratie Onderdendam te starten. Vanuit de gemeente het
Hogeland is subsidie beschikbaar gesteld en zoals eerder op deze plek bericht zijn wij, Mayke Zandstra en

Er volgt een beslaglegging op hun boerderij in Wales, die
ze eigenhandig van een vervallen bouwwerk tot een
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Ook buiten het dorp is er veel veranderd. We leven tegenwoordig in een ‘participatiemaatschappij’ waarin veel
meer taken, maar ook zeggenschap, bij bewoners is komen te liggen. Ook is er een gemeentelijke herindeling
geweest waardoor Onderdendam nu één van de vijftig
dorpen is in de gemeente het Hogeland met meer afstand
tussen dorp en gemeente als gevolg. En tot slot is de gemeente gestart met dorpsbudgetten in alle dorpen.

Maartje ter Veen, ingehuurd om Onderdendam hierbij te
begeleiden.
Post
Midden in de startfase van ons project voor en samen met
Onderdendam werd opeens alles anders. De intelligente
lock-down maakt het voor ons onmogelijk op de geplande
manier door te gaan met ons project. Tegelijkertijd denken
we dat dorpsdemocratie juist nu heel belangrijk is, daarom
hebben we een andere manier bedacht om door te gaan.

Naar aanleiding daarvan zijn er vorig jaar drie avonden
georganiseerd voor alle vertegenwoordigers
van verenigingen, stichtingen en clubs in Onderdendam.
Daar is gesproken over elkaar versterken, waar de behoeftes liggen en hoe we de vrijwilligers van de verschillende verenigingen kunnen behouden. Ook is tijdens die
avonden geconstateerd dat het zinvol is om je naar buiten
toe te kunnen vertegenwoordigen als één collectief zonder daarbij de individuele belangen van onze verenigingen en stichtingen in de weg te staan. Maar hoe voelt
iedereen zich daarin vertegenwoordigd en hoe ga je om
met thema’s waarin het dorp verdeeld is?

Eind mei ontvangen alle Onderdendammers post van ons.
Deze post zal bestaan uit materiaal om zelf na te denken
over jullie dorp, dorpsgenoten en manieren waarop jullie
samen beslissingen kunnen nemen voor Onderdendam.
Daarnaast maken we een enquête over dorpsdemocratie
in Onderdendam. Dit materiaal willen we graag ingevuld
weer terug. In het volgende Nijsjoagertje leggen we uit
hoe we dat gaan ophalen.
Op deze manier kunnen toch samen nadenken en uitwerken hoe Onderdendam gezamenlijk besluiten kan nemen
en van zich kan laten horen bij bijvoorbeeld gemeente,
provincie en waterschap. Bovendien gaat ons werk over
de kennis van bewoners, kennis die nergens anders te
vinden is dan bij de mensen die in het gebied leven. Daarom willen we dit samen met jullie doen.

Dorpsdemocratie gaat dus aan de ene kant over: hoe
neem je binnen het dorp besluiten, hoe zorg je dat iedereen daarbij betrokken wordt, maar zich ook betrokken
voelt en hoe organiseer je dat? En aan de andere kant
gaat het over het gezamenlijk naar buiten treden en opkomen voor de belangen van het dorp richting bijvoorbeeld
de gemeente. Wanneer je de zeggenschap binnen je
dorp goed organiseert, sta je sterker en heb je ook meer
slagkracht richting andere partijen. Elementen als draagvlak, zichtbaar maken van wat je doet en een goede samenwerking tussen de verenigingen, stichtingen en clubs
zijn daarbinnen erg belangrijk.

Waarom aan de slag met dorpsdemocratie?
Voorheen had je in bijna alle dorpen een organisatie zoals
Vereniging Dorpsbelangen of een Plaatselijk Belang die
deze vertegenwoordigende rol op zich nam en ook binnen
het dorp het aanspreekpunt was voor dorpse zaken. In
Onderdendam is in 2012 besloten om VDO op de waakvlam te zetten met een waakvlamfunctionaris, omdat het
steeds moeilijker werd om bestuursleden te vinden. Tegelijkertijd zijn er allerlei initiatieven ontstaan zoals de dorpsvisie en de bijbehorende werkgroepen (HOO, GOO, ZOO)
heeft het dorpshuis een andere positie gekregen en ontplooit deze allerlei activiteiten en is er een dorpsondersteuner gekomen. Dit tezamen maakt dat die centrale rol
van VDO versnipperd is geraakt onder verschillende werkgroepen, verenigingen en partijen.

Dat is dus de opdracht voor ons om samen met jullie te
ontwikkelen. We hopen dat we in deze gekke omstandigheden daar toch een grote stap in kunnen maken.
Mayke en Maartje
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Gegeven
Het gastvrije Onderdendam is gelegen tussen een aantal
vaar-/viswateren. Met name in het hoogseizoen bevatten
deze wateren rondom Onderdendam een gezonde visstand. We zien dan ook een ruime toename van externe
deelnemers van hengelsport verenigingen die het prima
vertoeven in Onderdendam hebben ontdekt. Sinds een
aantal jaren is het nieuwe beleid van Sportvisserij Groningen Drenthe om de hengeldruk binnen de bebouwde kom
(op visvijvers na) te verlichten. Het district Hunsingo maakt
al enkele jaren in samenwerking met het waterschap
Noorderzijlvest bereikbare visplekken in diverse wateren.
Deze worden steeds buiten het broedseizoen door vrijwilligers gemaaid en onderhouden. Ook gaan steeds meer
grotere gemeenten samenwerken met hengelsportverenigingen om vissteigers te realiseren. Met name in de gemeenten Emmen, Hoogeveen, Assen, Roden, Delfzijl en
Stadskanaal is dit al prima gelukt.
Sinds enkele jaren hebben Hengelclub Onderdendam en
Sportvisserij Groningen Drenthe toestemming van de v.m.
gemeente Bedum om een beperkt aantal wedstrijden in
het Boterdiep langs het fietspad Grote Haver tussen Bedum en Onderdendam te organiseren. De individuele vissers mogen hier vrij vissen. Echter vaste visstekken in het
riet zijn niet toegestaan.

Project vissteigers
Hengelclub Onderdendam is druk bezig
met een project vissteigers. Diverse instanties vragen naar onze naamsbekendheid bij de inwoners van Onderdendam.
Door de huidige omstandigheden kunnen we momenteel
geen info-avond in het dorpshuis organiseren daarom
presenteren wij ons hier graag in het Nijsjoagertje.
Wie zijn wij?
Hengelclub Onderdendam bestaat sinds 12 november
1953. Het ledental is in al die jaren wel veranderd. Varieerde het in het begin rond de vijftig leden, het zijn er nu
ruim elfhonderd. Wat alle leden gemeen hebben is, dat ze
vissen als sport hebben. De sport op zich is in al die jaren
niet veranderd. Wat wel veranderd is, is het materiaal.
Vroeger viste men met één zware bamboe hengel en
kurkjes als dobber. Tegenwoordig vist men met een diversiteit aan enorm lange kunststofhengels, roofvishengels, feederhengels en hele vistassen vol met allerlei maten snoeren, dobbers, haakjes, voer, landings- en leefnetten en wat al niet meer. Het vervoer was meestal op de
fiets en sommigen al op de bromfiets (plof). Tegenwoordig vaak met de auto.
Het dorpshuis Zijlvesterhoek is een belangrijke plek voor
ons. Ook van bezoekende (hengelsport) verenigingen
ontvangen we vaak een compliment over de ontvangst in
ons Dorpshuis. Informatie over ons en het district Hunsingo bieden we aan via onze website:
www.hengelclubonderdendam.mijnhengelsportvereniging
.nl.

Project vissteigers
Als vereniging zijn wij
al lange tijd aan het
onderzoeken om vissteigers te realiseren
langs het fietspad Grote Haver tussen Onderdendam en Bedum. Daarover heeft al een aantal gesprekken plaatsgevonden tussen Thomas Huizinga, onze
voorzitter, mevrouw Erika Witsenboer, dorpsondersteuner
Onderdendam, de gemeente Het Hogeland en Sportvisserij Groningen Drenthe. Het gaat om 30 kleine steigers, 5
duo steigers en een mindervalidensteiger.
Het voordeel hiervan is dat door de individuele vissers
geen willekeurige gaten meer in het riet worden gemaakt
en dat daardoor de nieuwe (natuurvriendelijke) oever met
beschoeiing niet wordt beschadigd.

Organisatie
We zijn aangesloten bij Sportvisserij Groningen Drenthe.
Die vormt de overkoepeling van 160 hengelsportverenigingen waarbij circa 50.000 sportvissers zijn aangesloten.
Sportvisserij Groningen Drenthe is hiermee in beide provincies één van de grootste organisaties, actief op het
terrein van openluchtrecreatie en integraal waterbeheer.
Sportvisserij Groningen Drenthe is verdeeld in een aantal
districten. Onze vereniging is ingedeeld in het district
Hunsingo en omstreken. Vanuit Hengelclub Onderdendam hebben drie leden zitting in het districtsbestuur, nl.
de voorzitter, de secretaris en een commissaris wedstrijdzaken. Ook onderhouden we, samen met het district,
nauwe contacten met het waterschap Noorderzijlvest.
Sportvisserij Groningen Drenthe is op haar beurt aangesloten bij Sportvisserij Nederland.
Sportvisserij Nederland is vanaf 2013 lid van het
NOC*NSF en overkoepeld 800 lokale vereniging en
600.000 sportvissers. Naast de samenwerking met partners in de recreatie- en natuursector, maakt de sportvisserij met dit lidmaatschap ook deel uit van de sportwereld
en heeft, na de voetbalbond, het grootste aantal sportbeoefenaars.

Tevens hopen we dat hierdoor de hengeldruk binnen de
bebouwde kom van beide dorpen, Onderdendam en Bedum, zal afnemen. Met deze voorziening bieden we mooie
visplekken voor jong en oud.
Met vriendelijke groet,
Thomas Huizinga, voorzitter Hc.O en tevens secretaris
district Hunsingo.
Voor uw vragen en of reacties ben ik bereikbaar via email
of telefoon. E-mail:
voorzitter.wedstrijden@hengelclubonderdendam.nl
Tel. 06-13 99 95 97
7

U kunt ook adverteren in het Nijsjoagertje!
Een advertentie van 1/8 pagina (95x70mm ) zoals hieronder kost voor één jaar slechts: € 100, het krantje verschijnt 11 x. Het Nijsjoagertje is ook online beschikbaar
en wordt via Facebook en twitter aangeprezen.
Heeft u interesse? Zoek dan contact met Eddy Buisman,
Middelstumerweg 3, Onderdendam, 050- 3049207
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Samenwerking jachthaven en dorp steeds beter

Een ander misverstand dat we met elkaar willen opruimen
zijn de liggelden, die de
SRO wil ontvangen van
de booteigenaren, die
hun boot aan de Uiterdijk hebben liggen. De
SRO heeft namelijk een
pachtovereenkomst met
de gemeente het Hogeland en staat doodgewoon in haar recht liggeld te vragen aan de
eigenaren. Als overtuiSape Ozinga, voorzitter
gend bewijs stuurt secretaris Roelf Nienhuis
op verzoek graag met de liggeldrekening de pachtovereenkomst met de gemeente mee, opdat de eigenaar klip
en klaar ziet dat ze liggeld verschuldigd zijn.
Onder het genot van een kopje koffie op het terras van de
kantine van de Watersportvereniging maakten zowel de
voorzitter als de secretaris voortdurend duidelijk dat het
dorp van harte welkom is op het jachthaventerrein. Natuurlijk liever niet op de steigers, waarbij men de privacy
wel erg verstoort, maar iedere vrijdagavond is de kantine
open (na de Corona crisis) en men zou het zeer op prijs
stellen, indien dorpsbewoners daar gezellig een glaasje kwamen drinken en kennis
kwamen maken met
de jachthavenbewoners. Aan de bar is het
toch vaak een aardige
manier om mensen
wat beter te leren kennen. Omgekeerd
wordt benadrukt, stimuleren de beide bestuursleden de gang
Roelf Nienhuis, secretaris
naar ons dorpshuis,
opdat ook de jachthavenbewoners bekende gezichten in ons dorp worden.

Er was ooit een tijd, dat veel dorpsbewoners nauwelijks wisten van het bestaan van een jachthaven, terwijl omgekeerd jachthavenbezoekers nauwelijks beseften, dat ze in de haven van Onderdendam lagen.
Overdreven? De eerste 30 jaren (de haven werd aangelegd in 1979) was in ieder geval de sfeer tussen
jachthaven en dorp niet van dien aard dat intensieve
samenwerking voor de hand lag. Maar zoals in veel
gevallen, mensen komen en mensen gaan en plotseling blijken er aan beide kanten mensen aan de touwtjes te trekken met een gemeenschappelijk doel.
De situatie is feitelijk nauwelijks veranderd. De Stichting
Onderdendam (SO) is nog steeds eigenaar van de gronden en verhuurt de deze aan de Stichting Recreatiehaven
Onderdendam (SRO), die de haven en het terrein onderhoudt en haar gelden verkrijgt met het verhuren van ligplaatsen en campingplaatsen en de Watersport Vereniging Onderdendam tegen betaling de gelegenheid geeft
een verenigingsleven te hebben op haar terrein.
Met name de relatie tussen de SO en de SRO was altijd
een moeizame , maar sinds de SO is ondergebracht bij
het NUT en de SRO bestuursleden heeft gekregen, die
niet met de rug naar het dorp willen leven, is er veel verbeterd.
Daarom was het ook extra jammer, dat er via facebook
gecommuniceerd werd over een rood-wit lint, duidelijk
bedoeld om wandelaars tegen te houden. In plaats van
even te informeren naar de noodzaak van een dergelijk
lint, lieten mensen hun emoties op facebook de vrije loop
en dat leidt meestal tot misverstanden, en nog erger, bevestigt vaak het beeld, dat je vanuit het verleden had. Het
lint is inmiddels al weer verdwenen en in het interview,
dat ondergetekende had met de voorzitter en secretaris
van de SRO, resp. de heren Sape Ozinga en Roelf Nienhuis, bleek zonneklaar, dat aan de vrije wandeling over
de camping niets
verandert. Het lint
had louter een tijdelijke functie (3
dagen) omdat er
mensen op de
camping vertoefden, die vonden,
dat er wel erg dicht
op de bewoners
werd gewandeld.
Eenmet
es inde
volangst
ornaat
En

Genoeg over het verleden en de wat donkere tijden. Over
toekomstplannen willen de heren graag praten. Dit jaar
staat er namelijk groot onderhoud op het programma. Wie
zo af en toe over de steigers loopt, kan zich daar iets bij
voorstellen. Het geld, dat in het verleden opzij gezet zou
moeten worden voor dit onderhoud, ging aan andere zaken op, zegt Sape veelbetekenend. Ze zijn dan ook heel
blij met de forse geldlening die het NUT verstrekt om het
supernoodzakelijke onderhoud te plegen. Dat betekent
vooral veel en vaak de handjes laten wapperen. Alles uitbesteden is niet mogelijk en gelukkig ook niet nodig. De
heren zijn handig genoeg om veel zelf te doen, want naast

voor Corona kwam
toen het tijdelijke
lint.
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de steigers, dient ook het elektrisch aangepakt te worden.
In jachthavenbewoner Jan hebben ze gelukkig een zeer
handige vakman, die over nogal wat mogelijkheden beschikt.

Mevrouw Gealma Ligterink 70 jaar
Johannes van der Helm stuurde deze vrolijke foto’s van
de verjaardag van zijn buurvrouw Gealma Ligterink.

Naast het vele handwerk, dat op de beide bestuursleden
afkomt, zijn beide ook zeer behept met het uitbreiden van
de vaarmogelijkheden in Groningen. Zo is Sape naast
voorzitter van de SRO en de WVO (watersportvereniging)
ook voorzitter van de federatie van Watersportverenigingen
in Groningen en heeft in die functie regelmatig contact met
het provinciaal bestuur en het waterschap.
De achterstand op watersportprovincie Friesland is immens, maar laten we ook niet proberen dat te evenaren.
Wat meer vaarroutes zou welkom zijn. Maar dan ook mogelijkheden ergens aan te kunnen leggen en een kopje
koffie te drinken. Zie bijvoorbeeld ons eigen dorp.
Maar zo heeft ondergetekende de beide mannen ingefluisterd, maak het vooral niet te gezellig hier in Groningen,
want de rust, die hier nog steeds heerst, willen we nog lang
blijven koesteren.

Foto: Johannes van der Helm

De foto’s bij dit artikel zijn een week na het interview gemaakt. De boten werden weer in het water gehesen en dat
leverde spectaculaire plaatjes op.
Rest mij nog te vertellen dat naast de heren Ozinga en
Nienhuis de belangrijkste plaats in de SRO (die van penningmeester) wordt ingenomen door een vrouw, namelijk
Martha Morauw. Helaas kon zij niet bij het gesprek aanwezig zijn.

Dankzij het mooie weer konden de buren met z’n allen
komen en toch volgens de richtlijnen voldoende afstand
houden. Ook namens het Nijsjoagertje (alsnog) van harte
gefeliciteerd!.

Eddy Buisman
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Thuiswerkervaring

langzaam gas terug nemen om goed te kunnen landen in
de nieuwe fase van mijn leven.

Het is april 1978 en op het prikbord hangen uitgewerkte
schema’s met werkzaamheden, begin- en eindtijden en
pauzes. Alle examenvakken uitgesplitst in onderdelen en
voorzien van data waarop het mondeling eindexamen
plaatsvindt. Het eind van de opleiding is in zicht en de
voorbereidingen zijn uitstekend gepland … en toch?
Het blijft zo moeilijk om direct aan de slag te gaan! Ik sta
op tijd op, heb tijd voor ontbijt en krant, ben gedisciplineerd en gemotiveerd maar waarom laat ik me dan toch
zo afleiden? Door de kat, door de planten, door de …
weet-ik-veel-wat, door alles wat maar niks met de studie
te maken heeft.. eerst een kopje koffie, oh de afwas staat
er nog dus dat moet wel even eerst, ah de buurvrouw is
buiten en ik wilde haar nog wat vragen enzovoort, enzovoort..

Gelukkig dat er toen nog geen sprake was van de mobiele telefoon en van sociale media.. geen Twitter geen
grappige video’s of spelletjes. Andere afleidingen maar op
dit moment herken ik mijn eigen gedrag van toen, van 42
jaar geleden. Toen stond ik op de drempel van mijn werkzame leven.
Nu sta ik weer op een drempel, in juni gaat mijn werkzaam bestaan eindigen, ik ga vervroegd stoppen met
werken en een nieuwe fase in mijn leven vormgeven. Dat
heb ik natuurlijk al enige tijd geleden bedacht en georganiseerd, voorbereidingen getroffen en in overleg met mijn
leidinggevende en HRM een planning gemaakt.. Een adviesgesprek gevoerd met een deskundige,ingelezen in de
voor mij vrij ingewikkelde materie, beide Pensioenfondsen benaderd, nu nog mijn ontslagbrief schrijven en de
verlofdagen opmaken.. Een prachtig geregelde planning:
nog geen drie maanden meer te gaan, een Pensioen Inzicht Cursus medio mei en dan het afbouwen van mijn
werkzaamheden. Nog niet helemaal aan de orde want ik
wil wel tot het laatste moment iets te doen houden en ook
graag nuttig zijn voor de organisatie.. maar toch al wel
nadenken over wat nog op te pakken en wat niet meer,

Het is april 2020 en ik bevind me opeens in een situatie die
me sterk doet denken aan die tijd van jaren geleden.. thuiswerken heet het nu, verplicht nog wel.. Toen heette het
afstuderen maar de herkenbaarheid is groot. Afgeleid door
het minste of geringste, lijstjes met werkzaamheden klaarleggen maar toch iets totaal anders gaan doen, gemotiveerd zijn maar toch veel moeite hebben om de motivatie
voor de werkdag te vinden én vooral om ‘m vast te houden,
weer die kat en weer die planten, weer de buurvrouw en
weer een afwasje wat toch eigenlijk eerst gedaan moet
worden..
Uiteindelijk komt het goed, is het goed gekomen en gaat
het ook nu weer goedkomen. Geslaagd voor mijn HBO
diploma en ondanks het feit dat ik nu niet echt meer hoef te
slagen ga ik vast mijn werkzaamheden bij UWV op een
positieve manier afsluiten, zal ik mijn klussen en projecten
op een goede manier afronden en zal ik tevreden kunnen
terugkijken op die laatste, bijzondere periode van thuiswerken.
Annemieke C.W. Neuteboom
Voedselbank en kerken op Hogeland werken samen
Voedselbank het Hogeland in Winsum is door het coronavirus opgezadeld met een groot probleem. In het precoronatijdperk namelijk kwamen de voedselbankklanten
tweewekelijks naar Winsum om daar voor een deel in hun
voedselbehoefte te kunnen voorzien. Nu zelfs ook een
voedselbankmedewerker besmet blijkt te zijn, is het niet
langer veilig om iedere week grote aantallen mensen over
de vloer te hebben. En als Mohammed niet naar de berg
mag komen, dan komt de berg naar Mohammed, is een
gezegde dat Voedselbank het Hogeland nu in de praktijk
wil gaan brengen.
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Als de klanten niet meer naar Winsum mogen komen, dan
komt de Voedselban het Hogeland naar de klant. Elke
week moeten er dan 170 adressen worden bezocht om
daar enkele kratten met levensmiddelen te bezorgen. Een
mega-operatie, dus!

Vrijwilligerswerk in Het Hogeland onder druk
Door de maatregelen rond corona ligt ook het vrijwilligerswerk in de gemeente Het Hogeland nagenoeg stil. Het
steunpunt voor vrijwilligerswerk in Het Hogeland vreest
dat dit negatieve gevolgen kan hebben voor het maatschappelijke leven, vrijwilligers en de vrijwilligersorganisaties
Irma Schuurman van het steunpunt: “Je moet dan denken
aan vrijwilligers die normaal gesproken in de weer zijn met
de voorbereiding van zwembaden op het seizoen. Of aan
vrijwilligers die actief zijn in musea en cultureel erfgoed in
onze gemeente. Die verkeren in onzekerheid over hun
toekomst. Maar organisaties die op vrijwilligers draaien,
zien de inkomsten ook dalen. Denk bijvoorbeeld aan
sportclubs die de kantineomzet moeten missen.”

Voedselbank het Hogeland heeft daarom in Loppersum,
Bedum, Leens, Winsum en Uithuizen enkele kerken benaderd met de vraag om in de onmiddellijke omgeving van
die kerk voedselpakketten te bezorgen. Samen met de diaconieën van collega-kerken uit die dorpen is geprobeerd
voldoende auto’s-met-chauffeur bereid te vinden een aantal weken lang in de eigen omgeving voedselpakketten
rond te brengen. Hierop is door de kerken op een geweldige wijze gereageerd. In een paar dagen tijd waren de geplande route ‘s vol bezet met bereidwillige automobilisten.
Het is hartverwarmend te zien dat er volop aandacht en
hulp is voor de medemens in onze gemeente.

Het steunpunt van Het Hogeland wil de vrijwilligers en de
organisaties vooral nu graag bijstaan. “Wij inventariseren
alle vragen, zorgen en signalen die er zijn op het gebied
van vrijwilligerswerk zijn en we denken graag met ze
mee”, stelt Schuurman. “We proberen de negatieve gevolgen van alle maatregelen zoveel mogelijk te beperken.”

Vanaf maandag 30 maart rijdt er iedere dag een bestelbus
van Voedselbank het Hogeland naar een trefpunt binnen
een bezorgroute om daar aan een tiental autorijders de
voedselpakketten mee te geven. De chauffeurs moeten
zich houden aan strikte hygiëneregels. Zo’n voedselpakket
wordt op het bezorgadres voor de deur gezet, er wordt
aangebeld na eerst de deurbel te hebben ontsmet. Zonder
fysiek contact met de klant wordt het pakket overgedragen.
Op een later tijdstip worden de kratten weer opgehaald en
na het inladen wast de chauffeur zijn handen met ontsmettingsdoekjes. De ingeladen kratten worden dezelfde dag
nog, bij Voedselbank het Hogeland, ontsmet en gewassen.
Veiligheid voor alles!!
Naast de geweldige medewerking van de kerken mag ook
de gemeente het Hogeland niet onvermeld blijven. Omdat
Voedselbank het Hogeland inzake deze bezorgoperatie
allerlei extra kosten moet maken, heeft de gemeente het
Hogeland aangeboden deze kosten voor haar rekening te
nemen. En zo draagt iedereen zijn/haar steentje bij!!!

De medewerkers van het steunpunt zijn op werkdagen
bereikbaar via 06-10002585 (Irma Schuurman) of via 0683597072 (Barbara van den Burg). Mailen kan ook:
vrijwilligersgroningen@hethogeland.nl.

Nieuwe picknickbank voor De Kerk
De voormalig directeur van Groninger
Kerken, die vorig jaar na 32 jaar afscheid
nam, heeft als afscheidscadeau een bank
gekregen die hij mocht neerzetten bij een
bank naar keuze. Gezien de stijl van de
bank, werd gekozen
voor De kerk in Onderdendam. Wij zijn
er blij mee!
Gezien de huidige
situatie heeft er geen
officiële opening of
overhandiging plaatsgevonden maar als de crisis voorbij
is dan gaat dat zeker
nog gebeuren.
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de zoden te trekken. Je ziet eens iemand met kunstmest
strooien. Maar de droogte is toch de grote spelbreker.
Ruikt naar knoflook.

Vrouge vogels ien Onderndaam (166)
Tekst: Kees Willemen
Foto’s: Sieb-Klaas Iwema, Kees Willemen
Weer kan rare dingen doen met het geheugen van mensen. Zo vond ik dat het toch de afgelopen maand een
flinke tijd prachtig bijna zomers weer is geweest met
een aantal dagen temperaturen boven de twintig graden op het midden van de dag. Maar wat blijkt de ochtendtemperatuur in de vijfendertig dagen tussen 23
maart en 26 april was gemiddeld zo laag dat die onder
de temperatuur om 06u00 gemeten van maart duikelde.
Die was 4,15 tussen 24 februari en 22 maart. Nu waren
we blij met 3,50. Komt vooral door de wind uit oosten
en noorden. Veertien keer uit het Oosten. Zeven keer
uit het Noorden. Berekoud was het dus heel vaak wanneer ik er ’s ochtends vroeg uitging met mijn hond
Nantske. Nog altijd heb ik de hele maand mijn winterjas
aangehad.
Er was een hele periode met nachtvorst met zeer lage temperaturen onder nul aan de grond, zoals op dinsdag 24
maart: min acht en de dag erop min zeven. Vooral van 23
tot 27 maart was het ’s ochtends winters koud. Het lijkt dus
alsof de winter door de klimaatverandering aan het verschuiven is naar de derde en vierde maand van het jaar.
Wat iedereen zich wel herinnert denk ik dat er geen regen
viel. Alle vier en dertig dagen niet. Ja, een ietsje pietsie op
nota bene dinsdag 1 april. En dat wordt een probleem. Dat
ziet iedereen die veel buiten komt, tuiniert of op het land
werkt. In het kleigebied droogt de bovenste grondlaag zo
snel uit dat de eerste vijf centimeter een keiharde koek
wordt waar zaai- of pootgoed heel lastig door heen kan
breken. Niet voor niets staan er daarom op ingezaaide akkers persluchtkanonnen zoals op het perceel ten oosten
van ons dorp vlakbij de Kardingemaar. Erg veel halen die
lawaaischoppers jammer genoeg niet uit. Kraaien en andere vogels gaan gewoon tien meter verder foerageren.
Boeren hebben wel het geluk dat ze mest kunnen uitrijden
op de percelen grasland wat dan ook uitgebreid gebeurde.
En zo konden we weer de kruidige lucht van de Eau de
cologne de Champagne ruiken een groot deel van deze
maand. Toch staat het gras door gebrek aan regen er niet
geweldig bij. Maar een enkele boer, zoals Harry Rozeboom
heeft toch maar op woensdag 22 maart zijn eerste snee
gemaakt op twee van zijn percelen en direct daarna het
gras binnengehaald. Het valt juist op dat boeren wel aan
het werk zijn maar karig met bemesten. Hier en daar wordt
de weisleper door de wei getrokken om oud, dor gras van
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Toch wanneer je de bermen langs de wandelpaden in
ogenschouw neemt, valt er nog wel wat te genieten. Eind
maart en een groot deel van april kleurden de walkanten
van sloten bijna geel van het speenkruid [Ranunculus
ficaria L. En nu die bijna uitgebloeid zijn , staan er onmiddellijk weer nieuw wilde planten klaar als opvolgers, paardenbloemen [Taraxacum officinale L.], en vooral het snel
groeiende fluitenkruid [Anthriscus sylverstris L.] dat op dit
moment veel bermen rondom ons dorp siert. En waar
schaduw is onder struiken, daar bloeit Look-zonder-look
[Alliaria petiolata L. [De bladeren wanneer je ze fijnwrijft,
ruiken naar knoflook. En versnipperd kunnen ze gekookt
of rauw in een salade worden gegeten.

Grote terugkeertrek
Dat was voorlopig de bodem. Maar wie om zich heen kijkt
en in de lucht valt van alles op. Allereerst heel laat misschien wel door het relatief koude weer is de massale
ganzen –terugkeer-trek op gang gekomen. Honderden
ganzen zie je dan heel hoog in de lucht ( twee honderd
meter of meer ) in grote V- formaties naar het oosten trekken, naar hun broedplaatsen in de toendra van Siberië [
Dat begon vandaag 26
april, misschien wel
door de gunstige westenwind. Maar de
meer bekendere vogels worden weer echt
actief. Evert Vos van
de Uiterdijk meldde mij
2 april dat ‘zijn
‘ransuilen [Asio odus
L. ] massaal waren vertrokken naar hun broedplaatsen.
Emmy Lockhorst zag zaterdag 4 april tussen Winsum en
Onderdendam twee lepelaars [ Platalea Leucorodia L. ].
Sieb-Klaas Iwema de vaste fotograaf van deze rubriek,
meldde dat zondag 5 april de eerste boerenzwaluw [ Hirundo rustica L. ] op zijn erf verscheen. En de dag er na
opnieuw. Ik zelf zag mijn eerste boerenzwaluw pas op

donderdag namiddag 16 april boven de akker met wintertarwe langs het Betonpad aan de oostkant van ons dorp.

Zet peterselie in je tuin en hij komt op de bloemen af. En
zo is er, nu de lente op volle kracht is, buiten heel wat te
beleven in de tuin en het buitengebied waar je zo weinig
mensen tegenkomt tegenwoordig dat het heel gemakkelijk is om anderhalve meter afstand te houden. Heel benieuwd ben ik dus naar al jullie natuurervaringen waar
mijn mailbox weer wagenwijd voor open staat:

Eerstelingen
5 april 2020: de eerste zwaluw. Hoe was het ook al weer
vorig jaar en de jaren daarvoor? Wel : 2019 : 1 april;
2018: 3 april; 2017: 4 april ; 2016: 28 maart; 2015: 6 april ;
2014: 10 april; 2013: 12 april; 2012: 10 april; 2011: 2
april ; 2010, 2009: geen melding; 2008: 7 april 2007: 6
april. Met kleine fluctuaties zie je een min of meer vaste
datum verschijnen: de eerste week van april. Maar eerder
dan de zwaluw zag ik zelf als weidevogel , de tureluur
[ Tringa totanus L. ] op 3 april boven het perceel grasland
links van het Betonpad. Lolke Weegenaar van landgoed
Oude Bosch meldde 14 april dat er een kerkuil [ Tylo alba
L. ] was uitgebroed die er een flinke zooi van maakte in
zijn schuur. De hele maand volgde ikzelf het broeden van
een fuut onder een wilgenstruik in het Boterdiep naast het
hoogholtje. Pas gister namiddag, zaterdag 25 april zag ik
dat er wel degelijk een kuiken was uitgebroed. Het zat
diep verstopt onder de veren op de rug van de moeder
fuut [ Podiceps cristatus L. ] .

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

Wacht nog even
Wacht nog even, wacht nog even.
Morgen komt het nieuwe leven.
Bomen ga nog even dromen,
laat uw blaadjes nog niet komen.
Ga uw knoppen nog wat sussen,
"t zonlicht zal; ze wakker kussen,
wacht nog even.

Uit de winterslaap
Maar tja, iets echt bijzonders was toch wel dat SiebKlaas een schildpad vond die net uit zijn winterslaap aan
het bijkomen was ‘ergens’ op een walkant in de buurt van
zijn landerijen.

Wacht nog even, wacht nog even.
Morgen komt het nieuwe leven.
"t Lentelied doet nu nog pijn.
Morgen zal het beter zijn.
Wacht nog even.
Wacht nog even, wacht nog even.
Morgen komt het nieuwe leven.
Alle tere bloesems beven,
knoppen, bloemen, wacht nog even.
Wacht nog even.
Wacht nog even, wacht nog even.
Morgen komt het nieuwe leven.
Als een jonge vogel start.
Open, open gaat ons hart.
Wacht nog even.

Kennelijk ooit door iemand die hem zat was, uit zijn terrarium gezet. Zelf ten slotte vond ik de vuurwants [ Pyrrhocoris apterus L. ] nog wel bijzonder die zo maar aan het
rondkruipen was op het stoepje achter ons huis. Prachtig
getekend beest. Is een aas- en vleeseter die jaagt op kleine insecten.

Wacht nog even, wacht nog even.
Morgen komt het nieuwe leven.
Open gaan dan alle deuren,
alles gaat opnieuw gebeuren.
Wacht nog even.
Wacht nog even.

Ten slotte, ik ben
niet zo’n vlinderman maar de Geliefde zag 23 april
haar eerste oranjetipje [ Anthocharis
cardamines L. ].

Jantje Bulthuis.
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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

Kerkdiensten Ned. Hervormde Kerk
I.v.m. de coronavirus en de veiligheidsmaatregelen hiertegen gaan de diensten van Hervormde gemeente Onderdendam vanaf 5 april t/m 17 mei niet door.
Kerkdiensten Protestantse Kerk Bedum

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.
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

Vanaf 5 april zendt de Protestantse Kerk, zonder de aanwezigheid van gemeenteleden, een dienst uit.

Koningsdag
Martijn Heemstra maakte op Koningsdag weer een
prachtige dronefoto van ons dorp, blakend in de lentezon.
Zie onderdendam.com voor de kleurenversie van het
Nijsjoagertje.

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
Let op: ondanks de corona-crisis kunt u gewoon
telefonisch contact opnemen met uw huisarts. Ook
voor klachten die niet meteen levensbedreigend
zijn. De huisarts overlegd dan met u over wat
mogelijk en noodzakelijk is. Blijf niet rondlopen met
klachten!

Grote rampen en paniek bel: 112
15

Agenda:

Kopij is van harte welkom!

De agenda is helaas nog steeds leeg. We hebben deze
maand wel weer een aantal afgelastingen ontvangen:

Heeft u een nieuwsbericht, een oproepje, heeft u een
(digitale) club opgericht en zoekt u deelnemers, wilt u
zichzelf of iemand anders voorstellen, heeft u een mooi
(dorps)verhaal, een goed idee of wilt u oproepen tot
actie? Laat het ons weten!






Toneelstuk De Poolse Bruid in de Haver wordt een
jaar uitgesteld.
Het Scheepsjoagen gaat niet door, het bestuur
postte dit trieste bericht op Facebook.

Stuur uw kopij in word per e-mail, uiterlijk 24 mei
naar de redactie van het Nijsjoagertje:
nijsjoagertje@outlook.com

De Verzoamelstee gaat dicht tot september.
De Kerk heeft beide tentoonstellingen afgelast die
voor deze zomer gepland stonden.

Redactie:
Eddy Buisman,
Annemieke Neuteboom, en
Annemiek Wassenaar, hier
bijeen in de digitale redactievergadering van afgelopen
maand.

Oud papier
Uw oud papier wordt niet opgehaald maar u kunt het papier het laatste weekend van de maand wel zelf brengen
naar de grote container op het voetbalveld (Achterweg
8). Dat kan op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 08:00
en 20:00 uur.

Bijdragen van: Kees Willemen, Jan ‘t Mannetje,
Hanneke de Vries, Dodi, Joke
Lutjeboer, Thomas Huizinga

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.

Foto’s: Sieb-Klaas Iwema, Johannes van der Helm,
Annemiek Wassenaar, Eddy Buisman, Kees Willemen,
Martijn Heemstra.

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.

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

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

10 april: uitzicht op Oudenbosch in de mist
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