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omgeving. 
 
Nieuws van de Molen-
stichting 
 
Denk mee over dorps-
democratie 
 
Pieter Kuik op bezoek 
bij Jan Knegt en mede-
bewoners. 
 
Archeologisch onder-
zoek op Onderwierum 
 
In gesprek met Siebe 
Zwerver. 
 
Vrouge vogels 
 
Dorpshuisnieuws 
 
Geen Nijsjoagertje in 
juli !!!!!!! 

Historisch Watererfgoed Onderdendam wil nieuwe fase in. 

Even iedereen bijpraten om het geheugen op te frissen.  
 
December vorig jaar presenteerde de Werkgroep Historisch Watererfgoed Onderden-
dam in het dorpshuis het Digitaal Magazine wat ze na twee en een half jaar onder-
zoek samen met de provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, erfgoed instel-
ling Libau en een aantal andere instellingen als de Rijksuniversiteit en de Groninger 
Archieven heeft ge-
maakt. Op de presentatie in 
het dorpshuis  kwamen voor-
al in de ge- schiedenis van 
ons dorp geïn- teresseerde 
bewoners af. De periode 
daarna konden bewoners  
individueel nog correcties en 
eventuele aan- vullingen aan-
brengen op de geboden in-
formatie in het magazine. 
Zoals bekend is het doel van 
het Digitale Magazine om 
te waarborgen dat niet alleen 
de Rijksmonu- menten in ons 
dorp een be- schermde sta-
tus krijgen maar dat het 
dorp als geheel inclusief de 
landschappelij- ke omgeving 
in een straal van drie kilo-
meter en de vier kanalen die hier samenkomen vanwege hun sterk onderlinge samen-
hang een  status krijgen waardoor voor de verre toekomst het voortbestaan ervan ge-
garandeerd blijft  als betekenis- en waardevol  geheel.  Voor alle duidelijkheid het gaat 
hier om een beschermde status in grote lijnen. Er is geen sprake dat Onderdendam de 
ambitie heeft om een soort museumdorp te worden. De gemeente het Hogeland is 
bereid zich daar sterk voor te maken mits de bewoners dat plan ook ondersteunen. 
In dit Nijsjoagertje vinden jullie een formulier waarin je mening wordt gevraagd hier-
over.  Een week na het verschijnen van ’t Nijsjoagertje komen wij het formulier weer 



2 

bij jullie aan huis ophalen. Wanneer een meerderheid in 
het dorp hier positief op reageert, kunnen we als werk-
groep verdere stappen zetten met de gemeente. Daar zul-
len wij te zijner tijd zeker verslag van doen.  
Ter informatie. Hierbij de link naar het Digitale Magazine:     
http://onderdendam.provinciegroningenmagazine.nl/
nl_NL/16139/233590/home.html 
  
Voor een optimale site moet je de internet browser: Goog-
le Chrome gebruiken 
Namens de Werkgroep,  
 
Kees Willemen Bedumerweg 48  9959 PH Onderdendam  
Tel.050-3049464 Mobiel: 06-18849215 E-mail: 
c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl  
Foto: Martijn Heemstra  

Molen Hunsingo  
 
De Coronacrisis heeft de wereld, ons land, ons dorp, 
maar ook onze molen Hunsingo in de greep. Martin heeft 
zijn restaurant voor klanten moeten sluiten en is noodge-
dwongen daghappen gaan maken. De B&B kamers staan 
leeg en ook overige bezoekers konden niet in de molen 
terecht. 
Per 1 juni a.s. worden de maatregelen voor de horeca 
wat versoepeld en zo kan het restaurant weer deels 
open en kan Martin weer gasten in de molen ontvangen. 
De logies zullen ook weer worden verhuurd. Gelukkig 
hebben de molenaars, 
Catrienus en Alex de molen 
nog wel bemand 
en konden we de wieken af 
en toe zien ronddraaien. 
Voorlopig blijft de molen 
nog even gesloten voor pu-
bliek. Het is met alle smalle 
trapjes en doorgangen im-
mers onmogelijk om vol-
doende afstand te houden. 
 
Nieuw bestuur 
De Molenstichting Onder-
dendam heeft sinds kort 
een nieuw bestuur met twee oude maar ook twee nieu-
we namen. Het bestuur bestaat nu uit: 
Meine Bosma, voorzitter 
Yvonne Veldman, secretaris 
Adriaan Keizer, penningmeester 
Anton Kamminga, lid 
Samen met de molenaars hebben we 7 maart de omloop 
en de raampjes boven schoongemaakt. (zie foto’s) 
Na afloop konden we weer door de raampjes kijken en 
was de omloop niet meer glad. 
 

Molenaars 
In maart stond er 
een erg leuk por-
tret van de mole-
naars in het Nijs-
joagertje, ge-
schreven door 
Annemiek. Toen 
waren er nog 
drie vrijwillige 
molenaars. Ech-

ter Egbert Reining heeft besloten om niet meer op de 
Hunsingo te draaien. Egbert blijft wel draaien in Onder-
dendam, maar dan op poldermolen De Zilvermeeuw. 
 
Verfbeurt 

Beschermde status voor Onderdendam en 
omgeving? 

 
Wat een goed idee lijkt dat. Een beschermde status voor 
ons dorp en omgeving. Er voor zorgen dat volgende ge-
neraties met hun handen afblijven ons prachtige dorp en 
omgeving. Tenslotte liet Campina zien hoe snel en 
sneaky iets als een historische loop van ons Boterdiep zo 
maar veranderd kan worden. Hadden we toen maar al 
die beschermde status gehad.  
 
Maar is dat eigenlijk wel zo? Heeft niet elke nieuwe ge-
neratie  het volste recht ingrepen in het landschap te 
doen als die generatie in goed overleg met elkaar dat 
nodig vindt? Heet dat niet gewoon ontwikkeling? En zijn 
wij niet heel erg wantrouwend naar de nieuwe genera-
ties, dat zij niet zorgvuldig willen omgaan met ons ge-
meenschappelijk landschap. Is het niet wat elitair en aan-
matigend om allerlei obstakels voor die nieuwe genera-
tie op te werpen als bijvoorbeeld een beschermde status 
voor ons dorp en omgeving. ? En in hoeverre levert een 
beschermde status werkelijk iets op. Denk bijvoorbeeld 
aan ons Beschermd Dorpsgezicht waarbij van enige be-
scherming nauwelijks sprake is.(o.a.schoorstenen en zon-
nepanelen) 
 
En stel dat een volgende generatie bij het maken van een 
nieuwe dorpsvisie de verkeersproblematiek als prioriteit 
gaat zien en hun uiterste best wil doen een rondweg te 
creeeren. Blokkeren wij dan niet nu al  hun plannen. 
Want een rondweg zonder flinke ingrepen in het land-
schap  lijkt onmogelijk.  
Kortom er zitten, zoals gewoonlijk, nogal wat voors en 
tegens aan deze oproep.  
 
Ik wens u veel wijsheid toe met het invullen van de en-
quete.      Eddy Buisman. 

http://onderdendam.provinciegroningenmagazine.nl/nl_NL/16139/233590/home.html
http://onderdendam.provinciegroningenmagazine.nl/nl_NL/16139/233590/home.html
mailto:c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl
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Op dit moment krijgt de molen weer een nieuw likje verf 
en zullen ook de grote houten toegangsdeuren worden 
vervangen. 
 
Donateurs 
De stichting is erg blij met de vele Onderdendammers, 
die als donateurs, de molen een warm hart toedragen. 
I.v.m. de Coronacrisis is besloten om de donaties niet 
persoonlijk meer op te halen, maar we vragen u of u uw 
donatie wilt overmaken op onze bankrekening. Ook de 
komende jaren zullen we dit op deze manier gaan 
doen.U kunt uw donatie overmaken op rekeningnum-
mer NL89RABO0305815680 t.n.v Molenstichting Onder-
dendam. 
Alvast hartelijk bedankt.Natuurlijk willen wij alle mensen 
die in de afgelopen jaren voor de stichting de donaties 
hebben geïnd, bedanken voor hun werk. 
 
Molenstichting Onderdendam 

Dorpsdemocratie Onderdendam: On-
derdendam krijgt post!  
 
Het project dorpsdemocratie heeft als doel een Onder-
dendams model te ontwikkelen voor het nemen van be-
sluiten samen met het dorp en de gezamenlijke stem van 
het dorp naar buiten toe. Bijvoorbeeld richting de ge-
meente, fondsen of andere partijen.  
Om dit model te ontwikkelen willen we graag weten hoe 
jullie Onderdendammers denken over het dorp, over het 
samen nemen van besluiten en hoe je dat met elkaar 

organi-
seert.  
Daar 
hebben 
we een 
poster 
en een 
digitale 
vragen-
lijst voor 
gemaakt 
die van-
af 2 juni 

huis-aan-huis worden verspreid.  
De poster is gemaakt voor alle inwoners van Onderden
dam, van alle leeftijden. Je kan op deze poster, schrijven, 
tekenen, plakken, schilderen. Kies de methode die het 
beste bij je past.  
De vragenlijst kan je ook vinden via onderdendam.com. 
Om de vragenlijst en poster te kunnen koppelen vragen 
we je in de vragenlijst jouw unieke posternummer in te 
vullen.  

Je kan zelf kiezen of je anoniem mee wilt doen of met 
naam en toenaam. De informatie (uit de vragenlijst en 
van de posters) wordt altijd anoniem verwerkt. Elk ge-
zinslid mag een poster en vragenlijst invullen. Extra 
exemplaren zijn verkrijgbaar bij Anka Hoven, Dethmer 
Jonkhoff, Kees Willemen en Bert Helmholt. 
Het liefst digitaal 
Wij willen zoveel mogelijk Onderdendammers bereiken, 
daarom hebben we de vragenlijst geprint. Voor ons is 
veel makkelijker om de antwoorden te verwerken als je 
de vragen digitaal beantwoord. Deze vragenlijst kan je 
online vinden op onderdendam.com.  
Inleveren 
De poster en vragenlijst kunnen tot 15 juni worden inge-
vuld. Je kan de poster en de vragenlijst inleveren bij het 
dorpshuis. Bij de ingang staat een speciale brievenbus 
klaar.  
 
Voor alle kinderen 
We vinden het erg leuk als jullie aan het hele dorp laten 
zien wat Jouw Onderdendam is. Je kan daarvoor de pos-
ter gebruiken die bij jullie thuis bezorgd wordt. Maak er 
iets moois van en hang het voor je raam! Je mag jouw 
droom daarom wat later inleveren, na 15 juni bij de spe-
ciale brievenbus bij het dorpshuis. We maken we er in het 
dorpshuis een mooie expositie van. Alle kinderen die 
meedoen krijgen als dank een mooie verrassing!  
 
Hoe verder?  
De resultaten worden gebruikt als ingrediënten voor het 
model dat we aan het ontwikkelen zijn. Voor de zomer-
vakantie laten we de eerste uitkomsten in het Nijsjoager-
tje zien. Na de zomer zullen we de uitkomsten uitgebreid 
presenteren en bespreken met het dorp.  
Alvast bedankt voor het invullen, we stellen je inbreng 
zeer op prijs!  
Vragen?!  
Kijk op: onderdendam.com of mail met Mayke Zandstra 
via hallo@maykezandstra.nl  
 
Groeten van Mayke en Maartje  

Gevonden: Oorknop op de kade langs de 
Uiterdijk ter hoogte van nummer 9 
 
Evert Vos 
 
0644714711 
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Ongetwijfeld wordt er door velen reikhalzend uitgekeken 
naar het moment, dat de Verzoamelstee weer mag  en kan 
starten. Duidelijk is het allemaal niet. Wat zullen en kun-
nen de gevolgen zijn van de sinds kort door te voeren ver-
soepeling. In hoeverre kunnen mensen de zelfdiscipline 
opbrengen om zich te houden aan de voorschriften. Vele 
ouderen houden hun hart vast bij het zien van de strand-
beelden, waar mensen toch weer boven op elkaar wensen 
te lopen en te zitten. En wat kunnen de gevolgen zijn van 
het openen van de scholen?  We kunnen niets anders dan 
afwachten. Blijf uit elkaar en blijf gezond. 
 
Hopelijk tot september!!!! 

Verbouwing De Haver. 
 
Op 19 mei j.l. is het Groninger Landschap begonnen met 
de verbouwing van de boerderij De Haver aan het beton-
nen fietspad naar Bedum. Met de aannemer zijn afspra-
ken gemaakt over de aan- en afvoer via Bedum, echter 
de afgelopen week is al duidelijk geworden dat dit nog 
niet echt tussen de oren zit. De heer Eppinga van het 
Groninger Landschap krijgt graag informatie wanneer er 
zaken niet goed gaan. U kunt dit melden via in-
fo@groningerlandschap.nl , maar u kunt het ook melden 
aan mij dan neem ik het op met de heer Eppinga. 
Wat betreft de paal halverwege het fietspad, of liever 
het ontbreken daarvan, is al contact geweest met de ge-
meente. We houden dit in de gaten. 
 
Dethmer Jonkhoff 
jonk112@planet.nl 
 
Volgens één van de buurtbewo-
ners zou het fijn zijn als het bord 
er zo uit zou gaan zien. 60 km op 
het smalle betonpad blijft bela-
chelijk hoog!!! 

 
 
 
Verkeersomleidingen door Onderdendam. 
 
Afgelopen weken was er een verkeersomleiding door 
Onderdendam in verband met een stremming bij Mid-
delstum. Bij navraag en zelfonderzoek blijkt dat er de 
komende  periode veel in Noord-Groningen aan de weg 
wordt gewerkt, meerdere omleidingen komen door On-
derdendam. De omleiding in verband met de zomeraf-
sluiting van de N361 bij Sauwerd daarvan was de Ver-
keerscommissie op de hoogte. De andere omleidingen 
komen voor ons totaal onverwacht. 
Ook de provincie erkent dat er veel omleidingen gepland 
staan , zij zullen de komende week (rond 29 mei) komen 
met een overzicht en mogelijk het dorp met een brief 
informeren. 
Ondertussen is voor de zomervakantie-afsluiting van de 
N361 een omgevingsmanager aangesteld door de aanne-
mer (BAM), zij zal zich in het volgend Nijsjoagertje voor-
stellen en de geplande maatregelen ter voorkoming van 
overlast uiteenzetten. 
De algemene avond over het verkeer in ons dorp zal op 
zijn vroegst in september kunnen plaatsvinden, afhanke-
lijk van de regelgeving. 
 
Namens de Verkeerscommissie, Afiena Benthem 

Pieter Kuik trad op voor Jan Knegt en 
zijn medebewoners. 

 
Een bericht in de Ommelander Courant , waarin melding 
werd gemaakt van het feit, dat onze dorpsgenoot Pieter 
Kuik optrad voor de mensen in verpleeghuis “De Twaalf 
Hoven”bracht ondergetekende in gesprek hierover met 
onze ex dorpsgenoot Jan Knegt. En van het één kwam het 
ander. Jan vond het een uitstekend idee om Pieter te vra-
gen voor een optreden voor ZIJN huis “ De Wenakker” aan 
de Verlengde Hereweg te Groningen. 
 
En dus zat Jan op Hemelvaartsdag samen met zijn mede-
bewoners en verzorgenden, weliswaar achter het hek, ge-
noeglijk te luisteren  en te kijken naar een optreden van 
Pieter. Deze bracht op zijn bekende wijze allerlei liedjes 
ten gehore, die voor de meeste bewoners zeer bekend 
waren. 
Gezien hun reacties na afloop was het een bijzondere mid-
dag voor ze geweest.  (EB) 

mailto:info@groningerlandschap.nl
mailto:info@groningerlandschap.nl
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Archeologisch onderzoek naar de staat 
van de wierde van Onderwierum  
 
In de laatste week van april zie ik een drietal mensen, 
twee vrouwen en een man, met gele hesjes aan en allerlei 
apparatuur meesjouwend , over het graspad naar de be-
graafplaats op de wierde van Onderwierum lopen. Even 
later zie ik ze hun apparatuur installeren op de begraaf-
plaats. Ik loop naar hen toe. Eén van hen neemt alle tijd 
om mij te vertellen wat zij gaan doen. 
 
Zij doen een ‘nulmeting’ naar de staat van het cultureel 
erfgoed Onderwierum.  Nederland kent 1450 archeologi-
sche rijksmonumenten. Er is in de rijksbegroting geld vrij-
gemaakt voor het investeren in het kwalitatief op peil hou-
den van het archeologisch erfgoed. Om het geld goed te 
besteden is eerst duidelijkheid nodig over de huidige staat 
van alle monumenten. Dit wordt nu in kaart gebracht. Dit 
eerste globale onderzoek bestaat uit visuele waarneming , 
enkele grondboringen en hoogtemetingen. Bij de visuele 
waarnemingen wordt onder andere gekeken of er sprake 
is geweest van schatgraverij, verstoringen door diepe kui-
len en naar de staat van grote bomen die bij omwaaien 
grote kluiten grond kunnen meetrekken. 
 
In de vorige eeuw zijn er in de jaren 20 door prof. Van Gif-
fen en de jaren 80 door dr.Miedema opgravingen en me-
tingen gedaan op de wierde.  Zij toonden aan dan de wier-
de, 2.85 meter boven N.A.P, een vluchtplaats was in de 
tijden van overstromingen.  Omstreeks het begin van onze 
jaartelling was er bewoning, daarna een lange tijd niet 
vanwege te hoge waterstanden , maar sinds de Middel-
eeuwen ononderbroken.  
 
Als we over de wierde lopen zijn er dus vele mensen vele 
eeuwen terug ons voorgegaan.  Net als zij zijn we passan-
ten in de tijd.  Als ik me voorstel hoe de mensen destijds 
hier geleefd zouden kunnen hebben en hoe zij hun doden 
hebben begraven op of rond de wierde moet ik denken 
aan het gedicht ‘Het korte leven van onze voorouders’ van 
de Poolse dichteres Wislawa Szymborska. Het gedicht be-
gint als volgt. 
 

Slechts weinigen haalden de dertig. 
De ouderdom was het privilege van stenen en bomen. 
Een kindertijd duurde even kort als een wolvenjeugd. 
Men moest voortmaken, het leven leven 
voor de zon zou ondergaan, 
voor de eerste sneeuw zou vallen. 
 

Jan ‘t Mannetje 

Informatieborden in Onderdendam. 
 
Elders in dit krantje is in het stuk van Jan ’t Mannetje te 
lezen dat er onderzoek gedaan wordt naar o.a. de histo-
rische locatie Onderwierum. Daarnaast heeft het Water-
schap Noorderzijlvest concrete plannen om de histori-
sche begraafplaats Menkeweer te gaan opknappen. Erg 
mooie initiatieven, die er voor zorgen dat deze plekken 
in goede conditie blijven en daarmee aantrekkelijke plek-
ken om als Onderdendammer of toerist bij langs te lo-
pen.  
Vanuit de werkgroep Beleefbaar Onderdendam, waar 
ook de wandelapp en het ommetje met het hoogholtje 
langs De Zilvermeeuw uit voort zijn gekomen, is ook het 
initiatief gekomen om op een aantal interessante plek-
ken een informatiebord te plaatsen. Dit begint met een 
centraal bord dat bij het dorpshuis wordt geplaatst op de 
plaat van het verouderde bord met plattegrond aan de 
waterzijde. Op dit bord een kaart van Onderdendam, 
informatie over het ommetje en de wandelapp en over 
locaties die een bezoek waard zijn. Op deze locaties: 
Menkeweer, Molen De Zilvermeeuw, Onderwierum, DE 
KERK en de Hervormde kerk aan de Uiterdijk worden 
informatieborden geplaatst met een stukje historische 
informatie. Daarnaast wordt aan het pad om Ouden-
bosch heen een bord geplaatst met informatie over de 
daar voorkomende vogelsoorten. 
 
Al met al initiatieven waardoor Onderdendam en zijn 
directe omgeving aantrekkelijker worden om een wande-
ling te maken. 

Het bord dat geplaatst wordt bij DE KERK. Alle borden 
hebben een luchtfoto van Martijn Heemstra als achter-
grond, historische informatie en een aantaal (historische) 
foto’s. 
 
Namens de werkgroep, 
Dethmer Jonkhoff 
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Duurzaamheid als verdienmodel: een 
gesprek met Siebe Zwerver 

 

De meeste van ons kennen de handel in de vorm van de 
verkoop van concrete zaken als schoenen, groente en 
fruit of kleding. Je koopt een artikel in voor prijs X en ver-
koopt het aan een ander voor prijs Y, zo simpel is het. 
Echter de komst van het internet is van grote invloed ge-
weest op het ontstaan van andere vormen van koopge-
drag. Naast het letten op prijs en kwaliteit is de laatste 
decennia ook duurzaamheid een hot item geworden. 

Op het platform ‘Groene Zaken’ dat Siebe in 2013 heeft 
opgericht kun je alles vinden over duurzaam onderne-
men. ‘Groene Zaken’ is een platform, een digitaal net-
werk van bedrijven, groot en klein die duurzaamheid be-
langrijk vinden. Er zijn inmiddels ruim 3.000 bedrijven 
aangesloten bij ‘Groene Zaken’. Het platform zet zich in 

voor deze le-
den door het 
promoten van 
hun producten 
en evenemen-
ten over duur-
zaamheid. “Als 
bedrijven wil-
len verduurza-
men hebben ze 
elkaar nodig”, 
aldus Siebe. 

De inkomsten 
van het platform komen o.a. uit het publiceren van 
‘blogs’ of artikelen die geschreven worden door bedrij-
ven die meer aandacht willen voor hun producten of 
dienst. Je hoeft dus niet meer te ‘googelen’ als je als be-
drijf een nieuwe groene leverancier zoekt, maar je maakt 
gewoon contact met één van de andere leden van het 
netwerk. Ook sociale media speelt een grote rol in de 
online business. Op Facebook, Twitter en LinkedIn wor-
den de artikelen verspreid aan de grote aantallen ‘groene 
volgers’. 

Andere mogelijkheden tot verbinding zijn de ‘events’. De 
leden van ‘Groene Zaken’ zijn over het algemeen geïnte-
resseerd in het bezoeken van informatieve duurzame 
bijeenkomsten, beurzen en congressen. Ook worden de 
leden uitgenodigd om een aantal keren per jaar met 
elektrische auto’s mee te doen aan netwerk reizen naar 
Denemarken of Oostenrijk. Samen bezoek je dan bijvoor-
beeld andere bedrijven of een grote beurs over nieuwe 
duurzame producten. Opnieuw verbindingen maken in 
zowel binnen- als buitenland. 

In 1990 begon de handel voor Siebe met schoenen, verko-
per bij een bekende schoenenwinkel in Groningen. Toen 
het eerste kind werd geboren waren de koopzondagen 
ook in opmars en die combinatie trok hem niet zo aan. 
Dus werd de weg van de vertegenwoordiger ingeslagen, 
een papiergroothandel en later het vertegenwoordigen 
van een groot kopieerbedrijf. Echter er lokte avontuur, 
het verlangen om niet meer onder een baas te werken. 
Kortom? Samen met een compagnon werd ‘Groene Zak-
en’ opgericht. Dit is nu zo’n 8 jaar geleden en eigenlijk 
groeit het netwerk met de dag. 

Siebe is getrouwd met Inge en samen hebben ze drie kin-
deren; na de geboorte van Annemarijn volgde de tweeling 
Floor en Thijs. Inge is natuurlijk een geboren en getogen 
Onderdendamster maar ook Siebe woont alweer zo’n der-
tig jaar rond (Stitswerd en Bedum) ons mooie dorp. 

Vanuit zijn vrijwilligerswerk bij ‘het Open Hof’ (dagopvang 
voor daklozen) werd hij betrokken bij het ‘Jan Arendshuis’ 
een landelijke organisatie voor mensen die in de proble-
men zijn geraakt door detentie, verslaving of psychische 
problematiek. Het ‘Jan Arendshuis’ heeft een aantal hui-
zen waar deze mensen beschermd kunnen wonen en 
weer op weg zijn naar maatschappelijke re-integratie. 
Eenmaal bekend met de wereld van de dak- en thuislozen 
kwam Siebe tot de ontdekking dat er heel veel hulpverle-
ners zijn die vanuit talloze instanties hulp bieden maar dat 
het ontbrak aan een 

totaaloverzicht. Dus ontstond in 2017 de Stichting Straat-
wijs, een online platform waar het complete hulpaanbod 
in Groningen in kaart is gebracht. 

Hier vind je niet alleen een overzicht maar ook de inhou-
delijke informatie en ook hier is het mogelijk om direct 
door te klikken naar de juiste instantie. De Stichting 
Straatwijs heeft 2 poten: Straatwijzer waar de informatie 
gevonden kan worden en Straatwensen waar geprobeerd 
wordt wensen vanuit de maatschappelijke opvang te rea-
liseren. Een mooi voorbeeld daarvan is de wens om dak- 
en thuislozen van een warme maaltijd te voorzien of de 
actie voor het verkrijgen van ondergoed. De Stichting 
heeft hiermee veel positieve publiciteit behaald. Ook de 
publiciteit rond de opvang van de dakloze jongen die rond 
de Kerstdagen zijn heil zocht in de Groninger Stationshal 
kan iedereen zich nog herinneren. 

Siebe noemt dit dus eigenlijk zijn hobby, ik sport niet 
maar probeer wat goeds te doen.. een loffelijk streven! 
www.groenezaken.com www.straatwijs.com 

Annemieke C.W. Neuteboom 

 

De foto is gemakt door Martijn Heemstra. 
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Vrouge vogels ien Onderndaam (161) 

 
Tekst: Kees Willemen 
Foto’s: Sieb-Klaas Iwema en Kees Willemen 

 
Over het weer schrijven verveelt nooit, vind ik. Het is altijd 
anders dan je denkt of het je herinnert wanneer je uit je 
hoofd zo’n maandoverzicht gaat schrijven. Blijkbaar is er 
iets in het weer dat het leuk vindt om schrijver dezes op 
het verkeerde been te zetten. Wat is het eerste dat me te 
binnen schiet wanneer ik aan de periode denk tussen 27 
April en 23 Mei. Dat het schraal weer was, vaak zeer koud 
in de vroege ochtend wanneer ik er rond zessen op uit 
trok met mijn hond. 

Maar het tegendeel blijkt het geval. De gemiddelde och-
tendtemperatuur blijkt met net onder de 5, 6 graad aan-
zienlijk hoger dan de 3,5 van de maand daarvoor . Het 
scheelt nota bene iets meer dan twee graden en dat is bij-
na een tussenjas ’s ochtends zo vroeg. En dat ondanks het 
feit dat ik toch een reeks van dagen ook weer mijn winter-
jas aan moest trekken vanwege de nachtvorst. Dat bleek 
tussen 11 en 17 mei het geval te zijn. Ik vond het ook wel 
weer mooi. Laat dat nu bijna precies de periode zijn die op 
de katholieke heiligen- kalender de tijd van de IJsheiligen 
beslaat : Sint Mamertus (11 Mei ), Sint Pancratius (12 
Mei ), Sint Servatius van Maastricht ( 13 Mei ) , Sint Bonifa-
tius van Tarsus ( 14 Mei ). Uit mijn opvoeding ken ik dat 
soort data uit het hoofd net zoals 15 Augustus , Maria ten 
Hemelopneming en 28 December, het feest van de Onno-
zele Kinderen waarop herdacht wordt dat Herodes aanzet-
te tot de kindermoord van Bethlehem. En laat ik vooral 9 
Maart niet vergeten, de dag dat Sint Jozef wordt gevierd, 
mede om eerzame huisvaders een veer in de kont te ste-
ken. De heiligenkalender diende vroeger op het platteland 
als geheugensteun. Wanneer de IJsheiligen nog moesten 
komen was het niet zo verstandig om alvast jonge sla- 
plantjes te poten . Die vroren geheid kapot. 

Zo hard als beton 

Maar guur was het desondanks toch wel weer vooral door 
het feit dat de wind iets te vaak, elf van de zeven en twin-
tig dagen, in de noordelijke hoek zat. En droog was het net 
zoals in april bovendien. Maar mondjesmaat regende het 
en dan nog heel kleine hoeveelheden. Heel blij was ik met 
eindelijk op vrijdag 22 mei tien strepen in mijn regenme-
ter. Wat het totaal in deze periode toch maar slechts op 
een armzalige 25 mm. bracht. Gelukkig wel aanzienlijk 

meer dan de periode daarvoor. Tussen 24 maart en 25 
april viel maar 2 mm. Twaalf en een half keer meer dus 
nu maar toch nog ontzettend weinig voor al de gewassen 

die zijn ingezaaid. Willem 
Wijlhuizen wiens landerijen 
aan weerskanten liggen van 
het wandelpad rond het 
landgoed Oude Bosch , het 
pad dat oudere gebruikers 
zoals ik , toch nog steeds het 
‘kleipad ‘ blijven noemen, 
heeft daar maïs laten inzaai-
en maar je zag tot voor twee 
dagen geleden nog geen 
plantje boven de grond ko-
men. En het kleipad zelf leek 
meer een replica van de Sa-

hara te zijn geworden, zo gort droog met scheuren in de 
grond hard als beton. 

Onbetaalde bedrijfsmedewerkers 

Dat betekende niet dat sommige dieren zich daar niet 
wel bij voelden. Dinsdagmiddag 28 april kwam ik daar 
mijn eerste langpootmug [ Tipula paludosa L. ] van dit 
jaar tegen. Door zijn hoge poten vaak de gazelle onder 
de vliegende insecten genoemd , lengte 20 mm. Hij is 
vooral gevreesd bij melkveehouders niet omdat ze de 
koeien gemeen zouden steken zoals dazen en knutten 
dat doen. Maar doordat de larven , emelten geheten , de 
graszoden en dan vooral de wortels ervan aanvreten 
waardoor een hele wei binnen de kortste keren bruine 
plekken gaat vertonen doordat het gras verdort. Medi-
cijn is dan niet spuiten maar zorgen dat de omgeving zo 
is ingericht dat kraaiachtigen zoals de zwarte kraai [ Cor-
vus corone L.] en raven [ Corvus corax L. ] zich daar pret-
tig voelen. Dat wil zeggen je moet een aantal bomen la-
ten staan zodat die kunnen nestelen daar. Die vogels 
ontdoen heel effectief een perceel grasland van de emel-
ten die dicht genoeg bij de oppervlakte leven om met 
een kraaiensnavel opgepikt te worden. Om die reden 
worden ze ook wel de onbetaalde bedrijfsmedewerkers 
van de boer genoemd. 

#METOO- gevalletje 

Het is prettig dat er rondom ons dorp niet alleen grasper-
celen zijn maar ook akkerland ligt . Dat is gunstig voor de 
witte kwikstaart [ Motacilla alba L. ] die ik vrijdag 1 mei 
op de leuning van het hoogholtje tegenover ons huis aan 
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de Bedumerweg tegenkwam. Dat vogeltje doet het inder-
daad goed bij akkers waar ook water in de buurt is. De dag 
erop een klein drama van het soort ‘Ongewenste intimiteit 
‘. Of moet ik zeggen een #METOO- gevalletje. Ik kwam Af-
ke Lanting tegen en die vertelde hoe haar mannelijke witte 
gans nu al maanden gestalkt wordt door een manlijke Ca-
nadese gans [ Branta canadensis L. ]. Die de hele buurt bij 
elkaar schreeuwt. Hij heeft bijzondere balts- geluiden in de 
aanbieding Het ene moment brult hij als een leeuw dan 
weer balkt hij als een ezel. Sluit ze haar gans op dan gaat 
hij boven op de kooi staan wachten. En dat begint al heel 
vroeg in de ochtend of moet ik de na– nacht zeggen , want 
ik kan hem rond vijven vaak tijdens het wandelen op het 
Betonpad horen. Overigens, algemeen bekend is dat ook 
onder dieren homoliefde aanvaard wordt en vaak voor-
komt. 

Toen waren er nog maar zes… 

Diezelfde middag zag ik trouwens hoe twee scholeksters 
heel gemakkelijk op veertig meter hoogte een roofvogel 
verjoegen. Teken dat er ergens beneden op de grond daar 
in de buurt van het noordoostelijk gedeelte van de Kardin-
gemaar een nest met kuikens zich moet bevinden. Vanuit 
het riet daar hoorde ik al heel vroeg grote karekieten 
[ Acrocephalus arundinaceus L. ] hun kenmerkende wijsje 
fluiten :’ Krr-krr, tsep, kerretsiep,tsie-e , kerre-kerre, kriek-
kriek-kriek, tsjie, tsjie…’. Wie Lente zegt , zegt, ‘grutto’s, ik 
hoorde ze wel in het westelijk buitengebied van ons dorp 
maar zien deed ik ze niet tot zondag 10 mei toen ik achter 
landgoed Oude Bosch op mijn wandeling daar plotseling 
twee à drie stuks de lucht in zag schieten. Het was warm 
die dag maar de dag erna viel de temperatuur ineens van 
huizenhoog naar beneden. Het scheelde niet alleen een jas 

maar meer dan 
zeven graden. 
Geen reden voor 
wilde eenden 
[ Anas platyrhyn-
chos L. ] om er 
toch in te slagen 
om eieren uit te 
broeden. Zondag 
17 mei zag ik in 
de Oostersloot 
een vrouwtjes-
eend met wel 
acht kuikens 
[ Foto 2. ] Het 
was wel wat 
schemerig in de 
sloot maar acht 
schaduwen zijn 

achter de eend goed te zien. Een week later waren er al 
twee pullekes gesnaaid. Door reigers of katten. 

Heel strate-
gisch 

Nee , dat lijkt 
dramatisch 
maar wilde 
eenden zijn 
hier genoeg. 
Er valt nog 
heel wat 
meer te ge-

nieten. Ochtendmist bijvoorbeeld [ Foto 3. ] voor wie van 
vroeg opstaan houdt. Sieb- Klaas Iwema die de mooie 
foto maakte zag ook nog een prachtige fazantenhaan 
[ Phasianus colchicus L. ] in de buurt van zijn erf rond-
stappen. [ foto 4. ] . Duurt Huisman trof in een leeg ge-
haalde wei tussen Onderdendam en Winsum een stel 
blauwe reigers [Ardea cinerea L. ] aan, woensdag 20 mei. 
Ze hadden zich heel strategisch in vier hoeken opgesteld 

om elkaar niet in de weg te zitten. Ik zelf zag tweemaal 
een lepelaar [ Platalea leucorodia L. ] uit de scheidings-
sloot opvliegen tussen het land van Rozeboom links van 
Boterdiep OZ in exact de sloot die dit perceel afgrenst 
van de twee weien die André van der Schans daar ge-
pacht heeft. Op twee momenten van de dag, ’s ochtends 
vroeg, zoals gisteren , 23 Mei en in de namiddag, don-
derdag 21 mei . En de futen [ Podiceps cristatus L. ]in het 
Boterdiep, hun kuiken is al dertien centimeter lang . Zo 
kan ik nog wel even doorgaan….. 

Wie buiten is, kan veel verhalen. Nog steeds staat mijn 
mailbox wagenwijd voor al jullie foto’s en natuurnieuw-
tjes open: 

Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderdendam 

Tel.050-3049464 ;06-18849215 ) E-mail: 

c.j.a.j.m,.willemen@ziggo.nl 
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gelen m.b.t. hygiëne.  
Ook hiervoor geldt; Neem even contact op met de plan-
ning van het dorpshuis om te overleggen wat de moge-
lijkheden zijn. 
 
Het Terras en PATAT! 
En dan natuurlijk het belangrijkste; Het terras en patat 
en snacks eten op de zaterdag! Hoe gaan we dat organi-
seren? Dat is best een lastige vraagstelling, want ook hier 
zitten we met de beschikbare vrijwilligers en ruimte. We 
zijn tot de volgende oplossing gekomen. 
Vanaf zaterdag 6 Juni gaan we ( deels ) weer ‘los’!  

We begin-
nen zoals 
we voor de 
‘lockdown’ 
geëindigd 
zijn, met 
alleen de 
mogelijk-
heid tot 
afhalen. 
Met nog 
een paar 
extra aan-
gescherpte 
punten; 
Alleen tele-
fonisch 

bestellen en afhalen op een afgesproken tijdstip. Ingang 
zal nog niet aan de terraskant zijn, maar aan de voorzijde 
en men kan dan via het gangetje aan de waterzijde er 
uit. Gelieve zoveel mogelijk met de PIN betalen en we 
schenken geen drankjes aan de bar. Dit doen we 2 of 4 
weken, afhankelijk van hoe het gaat. Na 2 weken gaan 
we evalueren en besluiten we of het terras ook open 
gaat of dat we daarmee wachten tot 1 Juli. Het terras 
moet vooralsnog dus nog even op zich laten wachten. Dit 
vergt sowieso wat extra voorbereiding. Als eerder aange-
geven is het voor ons ook even uitvogelen hoe we dit het 
beste kunnen organiseren. 
Dus; 
 
Zaterdag 6 en 13 Juni 
Vanaf 16:00 bellen/bestellen via 050-3049140 
Tussen 17:00 en 20:00 afhalen op het afgesproken tijd-
stip. 
Ingang VOORZIJDE dorpshuis. 
Indien mogelijk met PIN betalen. 
 
LET OP!! In Juli verschijnt er geen Nijsjoagertje; 
Het vervolg zullen we communiceren via de Facebook 
pagina en de website van Zijlvesterhoek. 

Het Dorpshuis vanaf 1 Juni. 
 
Yes! We krijgen we weer wat ruimte! Vanaf 1 Juni worden 
een aantal regels versoepeld en kunnen we langzaamaan 
weer opstarten met activiteiten in ons dorpshuis. Natuur-
lijk dienen we wel een aantal aanpassingen te doen met 
oog op de voorschriften en het in acht nemen van de 1,5 
meter.  Omdat dit voor ons ook nieuw is en ons dorpshuis 
op vrijwilligers runt, heeft het bestuur besloten dat we 
gefaseerd gaan starten. Een deel van de vrijwilligers is nl. 
momenteel helaas niet inzetbaar. 
Zij hebben bijvoorbeeld een vitaal beroep of behoren tot 
een risicogroep. Hierdoor zullen we een tijdelijk nieuw 
rooster maken en gaan we per twee weken evalueren hoe 
het gaat.  
 
Activiteiten 
 
Ik begin maar met het slechte nieuws; De jaarlijks geplan-
de PINKSTER BRUNCH kunnen we helaas niet door laten 
gaan dit jaar. De opkomst van voorgaande jaren was 
enorm en om een grote groep mensen bij elkaar te zetten 
lijkt ons niet alleen onverstandig, maar is ook niet haalbaar 
met de beschikbare ruimte. Heel jammer, maar volgend 
jaar gaan we het opnieuw proberen! 
Sommige activiteiten kunnen wel weer plaats vinden. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan bijeenkomsten die het 
dorpshuis alleen gebruiken voor het nuttigen van een kop 
koffie of een hapje en drankje na een activiteit/wedstrijd. 
Dit kan prima met de 1,5 meter regel.  
Uit voorzorg wordt echter een deel van de activiteiten pas 
weer opgestart na de zomervakantie.  
De Verzoamelstee is hier bijvoorbeeld één van. De rest zal 
in overleg gaan.  
Mocht jullie club, vereniging of initiatief weer iets willen 
ondernemen, neem dan even contact  
op met de planning van het dorpshuis om te overleggen 
wat de mogelijkheden zijn. 
Zaalhuur 
Zaalhuur is dus weer mogelijk, maar er kunnen minder 
mensen in de zalen dan gebruikelijk.  
Het maximale aantal personen per zaal is als volgt; 
 
Zaal 1 ( Vergaderzaal )  :  8 personen 
Zaal 2 ( Terras )   : 20 personen 
Zaal 3 ( Gymzaal )  : 40 personen  ( Vanaf 1 Juli, voor die 
tijd, maximaal 30 ) 
Zaal 4 ( Bar/Huiskamer) : 16 personen 
Zaal 5 ( Vergaderzaal )  :  2 personen 
Er zal per aanvraag bekeken worden wat mogelijk is. Met 
de beschikbare vrijwilligers en bijv. overlap van aankomst 
en vertrektijden bij meerdere boekingen. 
Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM. Er wordt o.a. 
een heldere looproute gecreëerd, plexiglazen schermen bij 
de kassa en op de bar geplaatst en extra voorzorgsmaatre-
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Terras-Vrijwilligers gevraagd! 
 

Even anders dan andere jaren, maar hopelijk is het 
snel zo ver!  
De opening van het terras van het dorpshuis! Vorig 
jaar was het een groot succes en super leuk om te 
doen! En dan komt nu het zinnetje waar iedereen 
wel een beetje klaar mee is; “In verband met de co-
rona crisis….”  Maar het is even niet anders; Vanwe-
ge de voorzorgsmaatregelen, die natuurlijk welover-
wogen genomen zijn, is het voor een deel van onze 
vrijwilligers helaas niet mogelijk om hun Bakdien-
sten / terrasdiensten te draaien. In verband met het 
werken in een vitale sector of omdat zij bijvoorbeeld 
tot een risicogroep behoren. Gelukkig hebben we 
nog een behoorlijk ‘cluppie’ over en gaan we gefa-
seerd starten zodat het ook voor de vrijwilligers leuk 
blijft om te doen. We zijn echter altijd op zoek naar 
meer vrijwilligers! Onder het motto; “Vele handen 
maken licht werk.” “Hoe meer zielen hoe meer 
vreugd” had ook gekund, maar dat mag voorlopig 
nog even niet ;-p 
Hoe zat het ook alweer… Normaal is het terras is 
open op zaterdag en zondag van 1 mei tot 1 okto-
ber. Per dag hebben we twee keer twee vrijwilligers. 
Het terras is open van 11.00 tot 19.00 op zondag en 
zaterdag tot 20.00 uur i.v.m. de snackbar. De eerste 
dienst op zaterdag is van 11.00 tot 16.00 en vanaf 
16.00 uur neemt de bakdienst van de zaterdag de 
dienst over. Op zondag is de eerste dienst van 11.00 
tot 15.00 uur en de tweede van 15.00 tot 19.00 uur. 
Elke dienst draai je met z’n tweeën. 
In het stuk van het dorpshuisbestuur kun je lezen 
dat we langzaam alles weer opstarten en per twee 
weken bekijken of we activiteiten in het dorpshuis 
en op het terras uit kunnen breiden. 
Voor de maand Juni houdt dit in dat het terras mis-
schien weer open kan vanaf 20 Juni en anders zal 
dat eerste week Juli worden. De openingstijden zijn 
ook iets beperkter. Als je je aanmeld als vrijwilliger 
voor het terras dan zullen de diensten drie of maxi-
maal vier uurtjes bedragen.  
Normaal is er een vrijwilligersavond, waarbij be-
staande en nieuwe vrijwilligers van harte uitgeno-
digd worden om een (voorlopig) rooster te maken, 
uitleg te geven en om vragen en onduidelijkheden 
beantwoorden.  
Er wordt gekeken of we dit nog ergens begin Juli 
kunnen doen. In ieder geval voor de nieuwe vrijwilli-
gers. 

Je kunt natuurlijk altijd een dienstje mee draaien om 
te kijken of het iets voor je is. Je hoeft echt niet elke 
week, je kunt ook een dienst draaien per maand of 
zelfs twee maanden. Het zou mooi zijn als we naast 
de bestaande vrijwilligers nog wat extra mensen erbij 
krijgen zodat we wat ruimer kunnen roosteren.  
 
Wil je meer weten of je aanmelden? Dan mag dat bij 
Jacqueline Helmholt ( 06-19891123 /  be-
jastas@kpnmail.nl ) of bij Erika Witsenboer ( 06-
21374705 / dorpshuiszijlvesterhoek@gmail.com )  
 
Groeten Jacqueline en Erika 
 
 

Jaarvergadering Dorpshuis dinsdag  
16 Juni 
 
Net als alle andere jaren heeft het bestuur dorpshuis weer 
haar jaarvergadering. 
Een ieder is daar welkom. De agenda bestaat uit de vaste 
onderdelen; mededelingen, 
notulen jaarvergadering 2019, jaarverslag en jaarrekening 
2019 en begroting 2020. 
Daarnaast wordt stil gestaan bij nieuwe ontwikkelingen, 
stand van zaken bestuur en vrijwilligers. 
Mocht je ( vooraf ) vragen hebben over deze jaarvergade-
ring dan kun je terecht bij Jacobien Mansholt, ( secretaris 
bestuur dorpshuis ) secretariaatzijlvesterhoek@gmail.com 
 

Dorpsondersteuner 
 
In navolging op het bericht van de activiteiten in het 
dorpshuis; Vanaf donderdag 4 Juni tot en met 16 Juli ( het 
begin van de bouwvak ) heb ik weer inloop in het dorps-
huis voor al jullie vragen.  
Omdat er geen Verzoamelstee plaats vindt zijn de tijden 
iets aangepast.  
Ik ben aanwezig tussen 9:00 en 11:00 en indien mogelijk 
van te voren even aangeven dat je langs komt. Ik zit in de 
zaal 2, bereikbaar via het Terras. 
 
Warme groet,  Erika Witsenboer Eilander 

mailto:bejastas@kpnmail.nl
mailto:bejastas@kpnmail.nl
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‘ Groot Groen Onderdendendam” 
zoekt medestanders. 

Een dag of tien geleden ben ik door de ecoloog van de 
gemeente Het Hogeland, Nico Steur, benaderd met de 
mededeling dat de bermen in het buitengebied langs de 
wandelpaden en plattelandswegen in week 25 (15-19 
juni) in het buitengebied zullen worden gemaaid en nog 
een keer in november. 

En dat het maaisel niet zal worden verhakseld en achter-
gelaten , zoals dat al jaren de gewoonte is maar zal wor-
den afgevoerd. Dit om de bermen voedselarm te maken, 
om uiteindelijk in de toekomst tot ecologisch beheer 
d.w.z. meer verschillende plantensoorten en insectenle-
ven van dit soort bermen te komen. Tegelijkertijd is er 
vanuit het compensatiefonds voor de nieuwe hoogspan-
ningsleiding geld beschikbaar om plannen op het gebied 
van groen te maken in en buiten om dorp. Ik ben hier 
zelf al jaren op mijn manier mee bezig [ Zie de vogelstuk-
jes in ’t Nijsjaogertje en de ‘winkelhaak ‘op Facebook } 
maar heb in deze absoluut de wijsheid niet in pacht . 

Ik wil iedereen die denkt een steentje en kennis te kun-
nen bijdragen vragen om contact met mij op te nemen 
om ideeën aan te leveren en daadwerkelijk in de praktijk 
een bijdrage te leveren om 

samen met Nico Steur en met mogelijk boeren grenzend 

aan ons dorp een aanzienlijk groenere omgeving te cre-
ëren met meer biologische diversiteit. 

In deze ben ik best bereid om heel korte tijd voortrekker 
van zo’n onderneming te zijn namens de bewoners van 
Onderdendam maar ik heb om dat tot het einde succes-
vol af te kunnen handelen het veel te druk. Langzamer-
hand speelt op dat gebied ook voor mij de leeftijd mee. 
Zoals ik het zie betekent het dat tegelijkertijd in zo’n plan 
nieuwe ommetjes moeten kunnen worden gerealiseerd. 
, Daar liggen al initiatieven voor als ik het goed begrepen 
heb. Er zouden meer bomen en struiken moeten worden 
geplant etcetera. Ik denk dat de bijenhouders in en om 
het dorp ook wel hun wensen hebben Het zou helemaal 
perfect zijn wanneer de boeren in het buitengebied ook 
zouden willen meedoen , indien dit in hun bedrijfsvoe-
ring is in te passen. 

Wil iedereen die aan dit plan wat ik maar even, fantasie-
vol , ‘Groot Groen Onderdendam ‘heb genoemd, zou wil-
len meewerken, z.s.m. contact met mij opnemen. Zodat 
de aftrap in een of andere vorm wanneer we weer fysiek 
bij elkaar kunnen komen, begin september in het Dorps-
huis kan plaats vinden. 

Met vriendelijke groet, Kees Willemen, Bedumerweg 48 
9959 PH Onderdendam Tel.050-3049464 Mobiel: 06-
18849215 E-mail: c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl 
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Boerderijwinkel van De Eemstuin in 
Uithuizermeeden geopend 

De biologisch-dynamische boerderij De Eemstuin uit Uit-
huizermeeden heeft hun boerderijwinkel geopend. De 
deuren zijn elke woensdag (van 13:00 – 16:30) en zaterdag 
(van 10:00 – 13:00) geopend. Het assortiment in de winkel 
omvat naast verse groenten van eigen land ook droogwa-
ren, zuivel en vleeswaren. Het gehele aanbod is voorzien 
van het topkeurmerk Demeter, de groente is uitsluitend 
lokaal geproduceerd. Met de winkel biedt De Eemstuin 
klanten nog een stukje meer (keuze)vrijheid, naast de al 
succesvol geïntroduceerde (bezorging van) groentepakket-
ten en de wekelijkse marktkraam op de Vismarkt in Gro-
ningen. 

De boerderijwinkel van De Eemstuin is gevestigd aan de 
zijkant van de boerderij aan de Paaptilsterweg 7 in Uithui-
zermeeden. De knusse ruimte biedt een fijne plek voor 
klanten om rustig te bekijken met welke verse smaken er 
gekookt gaat worden. Bovendien werkt de winkel met zelf-
bediening: klanten zoeken alles zelf uit en rekenen ook zelf 
af. Een verlichting in tijden waarin de supermarkt de druk-
ste locatie is die bezocht wordt. 

Topkeurmerk Demeter 

Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor biodynamische 
landbouw en voeding. Alle producten met een Demeter-
keurmerk voldoen aan de normen voor biologische land-
bouw, zoals die binnen de Europese wetgeving zijn vastge-
legd. Boeren en verwerkers die daarnaast als aanvulling 
voldoen aan de Demeter-normen en -richtlijnen ontvan-
gen na de controle een Demeter-certificaat en mogen het 
Demeter-keurmerk voeren. 

Over De Eemstuin 

De Eemstuin is een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf 
uit Uithuizermeeden. In deze duurzame vorm van land-
bouw wordt geen gif of kunstmest gebruikt. Op 1,2 hecta-
re zavelgrond - een grondsoort van zand en klei - wordt op 
op natuurlijke wijze groente geteeld. De Eemstuin werkt 
met veel vrijwilligers van alle leeftijden en met allerlei ver-
schillende kwaliteiten en kunsten. De Eemstuin is verbin-
dend, werkt met aandacht en is bovendien een leerbedrijf. 
Daarnaast wordt er slechts eens in de zes jaar geploegd en 
wordt er spiritueel geteeld. Dit houdt in dat er bij het oog-
sten rekening wordt gehouden met de stand van de maan 
en de sterren. 
 
 
Website: eemstuin.nl 

Ondernemend Onderdendam en om-
streken. 

 
Wandelend door Onderdendam en omstreken zie je als 
wandelaars steeds meer initiatieven van mensen, die 
vlak bij huis aan het ondernemen zijn gegaan. Nou is on-
dernemen niet in alle gevallen het juiste woord, maar 
feit is wel, dat er overal kleinne ien grotere initiatieven 
worden ontwikkeld, die soms wat opbrengen, maar soms 
ook helemaal niks, maar gewoon een bijdrage zijn aan 
het welzijn van mensen. 
 
Om te beginnen is de familie Veldkamp begonnen  met 
een bibliotheekje, waar een ieder niet alleen boeken kan 
lenen en/of gewoon pakken, maar eigen boeken kan in-
brengen, die door weer door anderen “geleend” kunnen 
worden. Naast het feit dat een dergelijk initiatief heel 
leuk is, ziet het biebje van de familie Veldkamp er ook 
gewoon heel leuk uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een wandeling richting Oude AE brengt ons bij het initia-
tief van Yvonne vd West. Weliswaar al veel langer bezig 
met haar stalletje met zelfgemaakte jam, planten en wat 
dies meer zij. Dit initiatief verdient wat aandacht, omdat 
kortgeleden een of andere onverlaat het nodig vond het 
geldkistje leeg te roven. Tjonge wat een held.  
“Om zoiets laags, ga ik echt niet stoppen”, zegt Yvonne. 
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Doorwandelend naar de Oude AE  en vooral langs de Ou-
de AE kom je uit in Westerdijkshorn. Naast de prachtige 
boerderij van Sietsema (hun kinderen zaten hier ooit op 
de openbare school “De kleine wereld”, ontstaat mo-
menteel een prachtige Pluktuin. Ook deze tuin heeft in-
middels een website (tplukgeluk.nl) en biedt straks, maar 
ook nu al tal van gezonde produkten.Betalen doe je ge-
woon met de betaalapp TIKKIE. 
Opnieuw een prachtig initiatief. 
 

 
In het volgende 
Nijsjoagertje zullen 
we proberen nog 
meer van dit soort 
initiatieven (kort of 
al langer durend) 
voor het voetlicht 
te brengen. 

renlang totdat die gevreesde ziekte ook hem te pakken 
kreeg en veel te jong in 2019 moest afhaken.  
 
Hoe moeten we met zijn allen nu een dergelijk particulier 
initiatief beoordelen. Geen mens zal er een opmerking 
over durven maken. Freddy verdient dit eerbetoon zal de 
algemene opvatting zijn en oh wee degene, die hier een 
kritische opmerking over maakt. 
 
Ik doe het toch. Want hoe goed bedoeld ook, het kan 
niet zo zijn, dat ieder goed bedoeld initiatief ook maar 
meteen uitgevoerd moet worden. Ik zal u niet vermoeien 
met de voorbeelden, die ik na 45 jaar wonen in Onder-
dendam zou kunnen opnoemen.  Op iedere brug en/of 
hoogholtje zou inmiddels een naam prijken. Ik denk na-
melijk toch, dat mensen, die met een dergelijk initiatief 
in hun hoofd rondlopen het ergens moeten kunnen be-
spreken. De daad bij het woord voegen moet echt voor-
komen worden, hoe goed bedoeld ook. En natuurlijk be-
doel ik met het bespreken niet de betreffende ambte-
naar op het gemeentehuis. Ik bedoel een clubje wijze 
mannen en vrouwen, die hier lang genoeg wonen en 
vooral leven om dit soort zaken goed te kunnen beoor-
delen. Misschien toch een soort gekozen dorpsraad  die 
ook meteen gesprekspartner namens Onderdendam kan 
zijn richting gemeente. In Grijpskerk gaan ze bij de vol-
gende gemeenteraadsverkiezingen er daadwerkelijk mee 
aan de slag.Maar wellicht komen de dorpsdemocratie-
mensen wel met een veel beter idee. 
 

Het nieuwe Ommetje. 
 
Na vele tegenslagen (Dethmer schreef er al over in het 
vorige Nijsjoagertje) is één van de twee geplande omme-
tjes nu dan helemaal klaar. De finishing touch bestond 
uit wegwijzers  in de vorm van blote voeten (zie foto) en 
bij het nieuwe hoogholtje aan de Warffumerweg is een 

officieel bordje geplaatst.  
Het nieuwe ommetje is 
zeer de moeite waard. Ze-
ker als je als wandelaar de 
moeite neemt ook even 
het kerkhof van Menke-
weer te bezoeken. Toch 
een belangrijk onderdeel 
van de wandeling (zie ook 
wandelapp) Natuurlijk is 
het ontzettend jammer dat 
boer Ebbekink geen toe-
stemming heeft gegeven 
om vanaf de punt van het 
bos over zijn land naar 

Menkeweer te lopen (als tijdens de culturele wandeling 
van vorig jaar) Wellicht gebeurt het nog eens in de toe-
komst. Het kleine stukje Warfummerweg is prima te 
doen (zeker in Coronatijd, want dat scheelt een paar 

Freddy Smith Brug in Onderdendam 
 
Tja en dan wordt je plotseling gewezen op de Freddy 
Smith brug. De brug, die ons verbindt met het betonpad 
naar Bedum.  
Een officieel naamplaatje siert de brug met daarboven 
wat rozen, die inmiddels wat treurig erbij liggen. Een vast 
en zeker zeer goed bedoeld initiatief van???? Freddy was 
jaren onze brugwachter in het dorp. Het beeld van een 
brugbedienende Freddy Smith was vertrouwd. Afwisse-
lend met een collega bediende hij ‘s zomers alle bruggen 
in Bedum en Onderdendam voor een week om na een 
rustweek opnieuw te starten. Freddy deed dit werk ja-
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Kerkdiensten  

 
Hoe de ontwikkelingen  in het kader van Corona richting 
kerkbezoek zijn, kunt u het beste informeren bij uw ei-

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 verantwoorde-

lijk 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 ope-

ningstijden 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, 9991BJ 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 

auto’s) Na Menkeweer steek je dan schuin over  naar het 
nieuwe, erg mooie hoogholtje . Een hoogholtje dat de 
naam hoogholtje ook echt verdient. Gedurende twee 
maanden heb ik de wandeling onbevangen met mijn hond 
gemaakt. Zeker ‘s avonds is het een mooie laatste ronde 
van zo’n 3 kilometer. Even kijken bij de Zilvermeeuw en 
dan langs de natuurvriendelijke oevers naar de Vennen-
weg. Ook die weg bleek in Coronatijd een verademing. 
Lekker rustig. Natuurlijk is het jammer dat er over de Ven-
nenweg moet worden teruggelopen.Ik gebruikte de wan-
deling ook vaak om even bij te praten met Nienke en Mat-
thijs Veenland, die de relatieve drukte van de wandelroute 
heel prettig vinden. Terug uiteindelijk op de Winsumerweg 
is het prima wandelen via het fietspad terug naar het 
dorp. Helaas is de wandeling voor mij en alle andere hon-
denbezitters  vanaf nu niet meer te doen. Het nieuwe 

bordje bij het hoogholtje maakt dat heel duidelijk. Geen 
toegang met honden. Tja ongelofelijk jammer, maar be-
grijpen doe ik het wel. Althans een beetje. Wij honden-

bezitters zorgen natuurlijk overwegend zelf voor zulke 
bordjers (zie foto) 
 
Wellicht alleen met aangelijnde honden? Met bij het 
hoogholtje een prullen-
bak met poepzakjes? 
En bij de Vennenweg 
opnieuw een dergelijke 
prullenbak? Is dat een 
idee? 
 
 
Gelukkig kan mijn hond 
lezen. Maar hij dacht 
er wel het zijne van. 
Zo’n leuk nieuw loopje 
en dan zo’n bord. Had 
ik maar nooit leren le-
zen. 

mailto:info@uitvaarttenhavemiddelstum.nl
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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 zondag 26 

juli 2020 naar de redactie van het  

Nijsjoagertje: nijsjoagertje@outlook.com  

Redactie: Eddy Buisman,  

Annemiek Wassenaar en Annemieke Neuteboom 

 

Bijdragen o.a. van:  Kees Willemen, Annemieke Neute-

boom, Dethmer Jonkhoff, Jan ‘t Mannetje, Afiena Ben-

them , dorpsondersteuner Erika, e.a. 

 

Foto’s o.a.: Sieb-Klaas  Iwema, Martijn Heemstra en Ed-

dy Buisman. 

 

Eindredactie en opmaak deze maand:  

Eddy Buisman  

Middelstumerweg 3 Onderdendam 

nijsjoagertje@outlook.com  

Donaties: Richtbedrag € 10,00 per jaar. Graag op reke-

ning: NL78INGB0009014281 t.n.v. ‘t Nijsjoagertje 

Agenda:  
 
Vanaf 1 juni gaat het Dorpshuis weer beperkt open! 
 
Vanaf 6 juni kunt u weer een patatje halen. Wel even bel-
len. 
 
Als het allemaal goed, netjes en gedisciplineerd gaat, 
wordt sterk overwogen nog voor de zomer het terras 
open te gooien. Natuurlijk met in achtneming van de 1.5 
meter maatregelen! 
 
Op 16 juni is de Jaarvergadering van het Dorpshuis. U bent 
allemaal van harte welkom, maar kom vooral niet alle-
maal. 

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 inmiddels 

gespecialiseerd in het opsporen van onjuist gebruikte foto's. Hiertoe zijn speciale zoekmachines ontwikkeld. Omdat het 

Nijsjoagertje ook online staat, zijn illegaal gebruikte foto's gemakkelijk te vinden. Dus om boetes te voorkomen: gebruik 

alleen eigen foto's, beelden waarvoor u toestemming hebt gekregen van de maker of foto’s waarop geen copyright rust. 

Pleidooi om te kijken in ons bos. 

 
Menna Dijkema zette kortgeleden al een paar prachtige 
foto’s van ons bos op facebook. Het is echt zeer de moeite 
waard om deze weken een kijkje te nemen naar alles wat 
daar bloeit en groeit. U zult versteld staan. 
 
En als er dan ook nog kinderen bij de waterplas spelen en 
hun durf tonen door over de boomstammen te lopen, kunt 
u uw geluk niet op. 
 
DOEN! 


