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Boeren, vogels en natuur - familie Veenland
Is de boer schuldig aan het verdwijnen van vogels en natuur? Dat zijn we met zijn
allen, zeggen Matthijs en Nienke Veenland.
Ons dorp ligt middenin het weidegebied van het Hogeland, van oudsher rijk aan
weidevogels.. Oftewel we wonen midden tussen de boeren. Voor de meeste inwoners zal dat toch een bewuste keus zijn geweest, niet onmiddellijk beseffend dat er
naast romantische voordelen ook praktische nadelen bestaan. Zo werden we de
afgelopen maanden vaak geteisterd door bijzonder grote
landbouwmachines, weliswaar vaker van de loonwerker
dan van de boer, maar overlast bezorgt het ons wel. Hoewel het vreemde is, dat ondergetekende zich veel meer
ergert aan het doorgaande vrachtverkeer dan aan de uit
de kluiten gewassen landbouwvoertuigen. Op de één of
andere manier wordt die verkeersoverlast door boeren en
loonwerkers gemakkelijker geaccepteerd. Alsof het hoort
bij ons dorp. En zo is het natuurlijk ook. Dat geeft bestuurders nog steeds niet het recht om met idiote snelheden door ons dorp te jagen,
maar toch…. We strijken sneller met onze hand over ons hart. En toch…… toen dit
jaar voor de zoveelste keer boeren de weg op gingen om duidelijk te maken het volkomen oneens te zijn met de aanpak van onze landbouwminister en daarbij niet
alleen het verkeer hinderden, maar ook andere zaken werden vernield, ging de redactie zich steeds meer afvragen hoe de vork nou eigenlijk in de steel zat. Waarom
protesteert de boer zo verschrikkelijk heftig en waartegen eigenlijk en waarom juist
heel veel Brabantse boeren en lang niet alle boeren?
En dus maakte ik een afspraak
met Matthijs en Nienke Veenland, die aan de Vennenweg,
net buiten ons dorp, hun veeteeltbedrijf runnen.
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langdurig proces, maar langzaam maar zeker zal er
verandering plaats gaan vinden en niet alleen bij boeren maar bij iedereen.

En nee dus. Het valt helemaal niet mee. Die mevrouw
Schouten, onze landbouwminister, snapt er ook in de
ogen van Matthijs helemaal niks van. En nee, hij gaat
weliswaar niet met zijn trekker naar Den Haag, maar
kan zich enigszins vinden in de bezwaren van de boeren. Hun aanpak is gewoon niet de zijne, maar met de
argumenten is hij het volkomen eens. In de kern komt
het erop neer dat de verwijten richting boeren omtrent
het stikstofverhaal, mestoverschotten, het verdwijnen
van de vogels en de natuur alleen maar op hun bordje
terechtkomen, terwijl andere bedrijfstakken ( denk eens
aan de vliegindustrie) bijna in de watten worden gelegd.
En dat doet zeer. De eentonigheid van ons landschap,
ook zo’n verwijt, met in de weidegebieden uitsluitend
van dat eiwitrijke Engelse raaigras, te weinig sloten,
geen bloemen, geen bosjes waar vogels zich kunnen
nestelen enz., enz. Kortom de boer zit in de verdomhoek en daar verzet men
zich tegen.

Een beter milieu begint bij je zelf!
Dit geldt dus ook voor de supermarkten die voortdurend voor de laagste prijs gaan en daarmee boeren
de kant op drukken
van een constante
kostprijsverlaging
met hogere productie. En tot slot
ook de consument
die zich maar al te
graag met die
goedkope producten voedt.
Al tientallen jaren
weten we dat het
mis gaat. Maar er
werd de andere kant op gekeken. Dat moet nu echt
anders. De omslag naar natuurvriendelijke landbouw
vergt de inspanning van velen onder regie van de
overheid. Intussen kan de consument duurzame en
natuurvriendelijke producten kopen, en bijvoorbeeld
bewust kiezen voor kaas, melk en yoghurt die weidevogelvriendelijk is geproduceerd.

Matthijs: de kritiek op
grote landbouwmachines
is gezeur. Dat kun je toch
niet terugdraaien en daar
ligt volgens hem het probleem ook niet. Het probleem ligt bij de provincie en de gemeente. Er
had al lang een nieuwe doorgang/weg door Onderdendam moeten komen. Dat dit tot nu toe nog niet gebeurd
is, is wanbeleid en geeft veel ergernis en verdeeldheid
bij burgers
Matthijs vindt het stikstof probleem een gecreëerd probleem . Deze regering doet net of ze iets voor het milieu doen door alleen de hoeveelheid stikstof terug te
brengen en verwarren daarbij stikstof van koeien met
dat van uitlaatgassen. (ammoniak met koolstofdioxine).

De boer verwijten dat bijvoorbeeld de boerenlandvogels verdwijnen is onterecht. Dat laat onverlet dat vrijwel elke boer nu al andere keuzes kan maken. En
daarvoor kun je bij Matthijs en Nienke Veenland terecht. En niet alleen bij hen. Rondom hun boerderij
doen 6 boeren mee aan het weidevogel-project. Met
veel succes! Op het land van Veenland, althans op
delen daarvan, zijn de kievit, de grutto, de veldleeuwerik, de scholekster, de tureluur en inmiddels 6
soorten eenden teruggekeerd. Dat doormiddel van
vernatting, natuurvriendelijke oevers ingezaaid met
Oudhollandse grassen en kruiden. Wat niet alleen
voor de vogels en de insecten van belang is maar
ook voor de koe een zeer smakelijk en gezond hapje
is. Keuzes voor meer natuur op het bedrijf. Veel meer
boeren doen dat
ook, al dan niet ondersteund met
agrarische natuursubsidies.

De afgelopen decennia is ons agrarisch landschap fors
op de schop gegaan. Door ruilverkavelingen zijn duizenden kilometers houtwallen verdwenen, tal van sloten zijn gedempt en kruidenrijke graslanden hebben
plaats gemaakt voor Engels raaigras. Tegelijkertijd is
de aard van de gewassen veranderd. In de jaren vijftig
van de vorige eeuw was er bijvoorbeeld nog geen mais.
Nu zo’n 200.000 hectare. Het aantal boerenbedrijven is
in die zelfde tijd geslonken van 410.000 naar iets meer
dan 60.000. De landbouwproductie toegenomen met
een factor 10. Verder hebben gewasbeschermers en
kunstmest hun intrede gedaan. Neem dit alles bij elkaar
en je begrijpt waarom boerenlandvogels en veel andere
diersoorten het niet meer redden op het Nederlandse
platteland. Maar gelukkig is er de laatste 10 jaar veel
veranderd er is nu meer aandacht voor dierwelzijn ,natuur en samenleving. Dit is volgens Matthijs een

Met hulp vanuit de
overheid en vanuit
de markt kunnen
deze boeren flink
bijdragen aan de
noodzakelijke om2

slag in de landbouw. Vogelbescherming werkt met veel
van deze boeren en de organisaties van deze boeren,
zoals Boerennatuur, samen. Bijvoorbeeld met weidevogelboeren werken ze aan verdienmodellen die bijdragen
aan herstel van de natuur en tegelijkertijd zorgen voor
een goed inkomen. Met deze boeren geven ze een
voorbeeld, dat door grotere spelers als de supermarktketens en door de overheid overgenomen zou moeten
worden. Als dat gebeurt, realiseren we natuurinclusieve
landbouw en redden we samen de boerenlandvogels.
Kortom Vogelbescherming geeft boeren niet de schuld
van de achteruitgang van vogels, maar werkt met veel
partijen samen aan een duurzame landbouw met ruimte
voor natuur.

Klei op het Hogeland
Dit is de titel van de expositie die van 18 september
tot en met 18 oktober te zien, en te beleven valt in
DE KERK te Onderdendam. Drie kunstenaars laten
zien hoe zij klei vormen tot ware kunstwerken. De
keramisten werken ieder op hun eigen manier. in
hun voorbereiding, in de bewerking van de klei en in
het bakproces.

Maar tenslotte: hoeveel subsidie allerlei natuurprojecten
ook opleveren, er moet in eerste instantie toch een
soort passie bij de boer zitten om het roer om te gooien.
De tijdgeest van de jaren 70, 80 en 90 achtervolgt ons
nog steeds. Zeker niet meer bij Nienke en Matthijs. Hun
bedrijf bezoeken is zeer de moeite waard en een ieder
is ook zeer welkom. Een rondwandeling over hun land
zorgt voor prachtige verhalen van Matthijs zijn kant en
je voelt als het ware de passie waarmee deze boerenfamilie het roer aan het omgooien is. Nu nog een beetje
medewerking van onze overheid (waarbij de toestemming van de gemeente het Hogeland aan een naburige
boer om zijn bedrijf uit te breiden tot 900 koeien met alle
mestafvoerproblemen van dien nauwelijks is te begrijpen) en vooral ook van ons als consument!

Hierdoor zijn Jan Mulder, Marchien Cordes en Wim
de Boer totaal verschillende keramisten die met de
zelfde materie een totaal ander resultaat bereiken.
Jan Mulder noemt zich zelf keramiekbouwer, hij
bouwt met platen klei zijn creaties. Marchien Cordes
verweeft in haar werk andere materialen als hout en
metaal en Wim de Boer is keramist pur sang vormt
en kleurt zijn werkstukken op zijn eigen wijze.
Klei is in het verleden belangrijk geweest voor Onderdendam, velen vonden hun werk in de steenfabrieken die rondom Onderdendam lagen. Aan de
Winsumerweg stond eens de eerste ringoven van
Groningen: de steenfabriek Allershof (Limborgh Mejier). Tijdens de expositie is een kleine tentoonstelling gewijd aan deze steenfabriek en het bakken van
steen.

Aansluitend op mijn bezoek aan Nienke en Matthijs heb
ik gekeken naar een avond Carola Schouten in zomergasten van de VPRO. Een prachtige uitzending waaruit
ik slechts één conclusie heb getrokken: blijf in gesprek
met deze minister en het komt op termijn vast goed. Bijvoorbeeld het teruggedraaide besluit van het eiwitarme
veevoer.
Voor bovenstaand verhaal heb ik ruim kunnen putten uit
publicaties van Vogelbescherming Nederland, die o.a.
het weidevogel-project van Matthijs en Nienke en de
andere boeren begeleidt.

Op mooie dagen zal er bovendien af en toe een boekenkraam op het plein staan met de tweedehands
boeken. Opbrengst voor De Kerk.
De expositie en tentoonstelling is te zien van 18 september tot 18 oktober op vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 – 17.00 uur. De toegang is gratis en
de kunstwerken kunnen worden gekocht.

En tenslotte kan ik aankondigen dat Nienke Veenland
vanaf het volgende Nijsjoagertje maandelijks een artikeltje gaat schrijven over de ontwikkelingen vanj hun
natuurvriendelijke aanpak.

PC De Kerk

Eddy Buisman
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De verkeersoverlast door omleidingen door
Onderdendam

hoofdwegen maar ook op Achterweg en Stadsweg.
Verkeersregelaars hebben goed werk verzet.

Nu we dit schrijven is het verkeer weer redelijk rustig, maar we geven jullie een terugblik.

Dit najaar zal er een evaluatie volgen en een voorruit blik op 2021, want dan zal er nog gewerkt moeten worden op de N361 bij Winsum. Het standpunt
van de verkeerscommissie zal gericht zijn op een "
no go". Niet in 2021 weer alle auto's uit Winsum door
ons dorp. Gemeente en Provincie hebben een zorgplicht voor hun burgers. Een verkeersoverlast als deze zomer, kan je een dorp niet aandoen. We hopen
dat de wegaanpassing in Winsum opgelost kan worden door middel van gedeeltelijke afsluiting van de
weg in combinatie met stoplichten.
Op de agenda staat ook nog een wegafsluiting van
de weg Onderdendam - Bedum. Op dit moment kunnen wij daar geen extra informatie over geven. De
oorspronkelijke planning is vanaf 14 september,
maar wij hebben nog tot op heden niets gehoord.

Vanaf ongeveer 15 mei, krijgen we in de gaten dat
er in juni twee omleidingen, welke gepland zijn door
de Provincie, tegelijkertijd door Onderdendam gaan.
Bij navraag bij de ambtenaren van de Provincie
volgt eerst nog een ontkenning, daarna wordt het
toch wel erkend. In het algemeen geldt dat wij van
onze kant regelmatig en pro actief contact zoeken
met de Provincie, maar wij worden niet of te laat geïnformeerd en geraadpleegd.
Helaas blijken extra verkeersmaatregelen, zoals al
zijn toegezegd voor de omleiding in de zomer, niet
mogelijk in verband met het al definitief zijn van het
bestek. Uiteindelijk stemt men in met het op de
hoogte brengen van de bewoners via een brief. De
opgestelde brief valt pas bij een ieder op de bus als
de omleidingen al een week gaande zijn.

Op 10 september wordt een verkeersavond
georganiseerd, de uitnodiging wordt waarschijnlijk
verspreid samen met dit bij dit Nijsjoagertje. Deze
avond gaat over de structurele overlast. De perikelen
over de omleidingen vallen buiten deze avond.

Een bijzonder opvallende uitspraak is: “ Als bewoner moet je maar accepteren dat er zo nu en dan
eenesomleiding
door jouw dorp georganiseerd wordt”.
Een
in vol ornaat
Suggesties met praktische oplossingen worden afgedaan als verwarrend voor de verkeersdeelnemer.

De verkeerscommissie

Al met al zorgden de omleidingen door Onderdendam voor veel te veel verkeer en niet alleen op de
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We kunnen weer

Beste dorpsgenoten,

Zoals het nu lijkt kan er weer
gevoetbald worden, eind vorig seizoen kwam er een abrupt einde aan de competitie
door de coronamaatregelen,
vanaf maart lagen alle competities stil en zijn niet meer
hervat, een teleurstellend einde van de competitie.

Onze oud-molenaar Jan Knegt woont inmiddels al
weer bijna een jaar in DE WENAKKERS aan de Verlengde Hereweg in Groningen. Hij wordt daar prima
verzorgd, maar gaat toch langzaam, maar zeker
steeds verder achteruit.
De gesprekken met hem worden van zijn kant steeds
onsamenhangender en hij beseft steeds vaker wat er
met hem aan de hand is en dat zorgt voor veel verdriet. Helaas zorgt het Coronavirus ervoor, dat Jan
weinig bezoek krijgt. Er zal een moment komen waarop hij dat niet meer merkt. Maar zover is het nog niet.
Ik merk telkens weer hoe leuk hij het vindt als er bezoek is, die even met hem babbelt en samen door de
prachtige tuin wandelt.

Komend seizoen, seizoen 2020 -2021, zullen wij
weer met twee teams uitkomen. Het beloofd dit jaar
een heel bijzonder seizoen te worden, SVO1 en
SVO2 zijn ingedeeld in dezelfde competitie. Verder
komen alle tegenstanders uit de dorpen rondom Onderdendam. Met de klok mee, we spelen dit seizoen
tegen Warffum, Zandweer, Kantens, Middelstum,
Stedum, Ten Boer, Bedum, Sauwerd, Winsum en
Baflo. Een indeling die wij nog eerder hebben meegemaakt met veel bekende tegenstanders en op papier alvast allemaal leuke wedstrijden.

Echter ik ben de komende weken tot 1 oktober niet in
staat Jan te bezoeken en het zou fijn zijn, indien er
bekenden van hem de komende maand een momentje vinden een bezoekje aan Jan te brengen. Natuurlijk moet niemand op bezoek met klachten, maar
zonder klachten is een kort bezoekje voor Jan goud
waard. Wel even aankondigen (0629468762) -

Op het complex zullen wij de coronamaatregelen in
acht nemen, u bent dan ook van harte welkom om
een bezoek te brengen aan één van onze thuiswedstrijden. De wedstijden van SVO1 beginnen net als
vorig jaar om 12:30 uur, de wedstijden van SVO2 om
14:30 uur.

Groet, Eddy

Maandelijks staat een overzicht van deze wedstijden
in het Nijsjoagertje. Verder worden de wedstrijden
ook vermeld op www.onderdendam.com en op onze
eigen website www.svonderdendam.nl. Hier wordt
ook de stand in de competitie bijgehouden en zullen
regelmatig wedstrijdverslagen te lezen zijn.
Wij zien u graag aan de Achterweg 8, op 5 september speelt SVO 1 thuis voor de beker tegen VVSV’09,
de wedstrijd begint om 12.30. De eerste thuiswedstrijden voor competitie zijn op 26 september, SVO 1
neemt het om 12.30 op tegen Warffum 3, SVO2 trapt
om 14.30 thuis af tegen SIOS 3.
Op naar een mooi seizoen!!
Jaco van Leeuwen

5

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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Vrouge Vogels ien Onderndaam (169)

halve bloedmaan gekeken die ook onze vaste fotograaf
Sieb-Klaas verraste. Maar even serieus, hoe was de temperatuur in de ochtend rond zes uur nu echt t.o.v. de
maand daarvoor. Gemiddeld was die 15,7 graden . Vergeleken met juni en juli ( 11,5 ) is dat een sprong van
meer dan 25%. Dat is een zeer forse temperatuurstijging.
Je kunt dus zeggen dat we echt een heel warme periode
hebben beleefd.

Tekst: Kees Willemen
Foto’s: Sieb-Klaas Iwema; Jelte Verbree; Kees Willemen
Eerst maar even iets over de nummering van deze rubriek. Een aantal keren heb ik me verteld dit jaar. U
leest nu toch echt de 169-ste aflevering van de Vrouge
Vogels. Betekent dat deze rubriek over natuurberichten
in het dorp en het directe buitengebied, nu al vijftien en
een half jaar inmiddels bestaat. En dat vooral door de
berichten en foto’s die jullie mij stuurden waarvoor
zeer veel dank. Dan nu maar een korte karakteristiek en
wat kengetallen van het weer tussen maandag 27 juli
en vandaag zaterdag 22 augustus. Dat zijn zeven en
twintig dagen.
Eerst en vooral een opmerkelijk verschijnsel. Was de zon
maandag 27 juli om 5u43 op, dan was dat 22 augustus pas
op 6u27. En ging die, maandag de 27-ste juli, om 21 u36
onder dan is dat is dat 22 augustus om 20u45. Betekent
dat het theoretisch aantal uren dat de zon op 27 juli scheen
15 uur en 53 minuten was. En op 22 augustus was dit aantal geslonken tot 14 uur en 18 minuten. Het aantal uren dat
we theoretisch van de zon konden genieten in deze periode was 1 uur en 35 minuten minder. Dat is los van of we de
zon ook hebben kunnen zien, wel of niet gehinderd door
eventuele bewolking.

Wind: meer west dan oost
Heet en droog was het dus. Dagen waarbij je snakte naar
vocht. Om te drinken of in te verkeren. Dat zou je denken
op het eerste gezicht bij zo’n hittegolf. Het tegendeel is
het geval. Er waren van de zeven en twintig, dertien dagen dat het regende, soms hele kleine buitjes maar ook
een paar stevige onweersbuien zoals maandag 3 augustus met 10 millimeter neerslag en zaterdag 22 augustus
met dezelfde hoeveelheid. Maar het klopt. Bekijk je de
maanden juni en juli met ieder gemiddeld 62 millimeter
dan is 37,5 mm in totaal de afgelopen maand heel gering.

De dagen worden dus weer korter. Het is ’s ochtends later
licht en ’s avonds eerder donker. Dat gaat, dat vind ik zelf
ook heel raar, met heel kleine, vaak nauwelijks merkbare
stapjes. Soms scheelt het, drie, soms vier minuten per dag.
Komt allemaal omdat de aarde in een ovalen baan om de
zon draait en zich nu weer verder van de zon verwijdert.
Daarnaast verandert ook nog eens de hoek waaronder de
aarde staat ten opzichte van de zon. Alles bij elkaar schept
dat een voor ieder merkbare effect: het is minder lang licht.

Dertien dagen wat regen en maar veertien dagen droog.
Het werpt een heel ander licht op die hete augustusmaand. Klopt ook wel want ook de wind laat dat nog beter
zien. Hij stond maar elf dagen in het oosten en zestien
dagen in een westelijke richting of het zuiden.

Forse temperatuurstijging
Zou je niet zeggen na de hittegolf van zeker elf dagen die
begon woensdag 5 augustus en duurde tot zeker vrijdag 14
augustus. Maar ook gisteren, vrijdag de 21-ste, hadden we
midden op de dag hier in Onderdendam een temperatuur
van bijna 30 graden. Er waren een aantal uitschieters met
zaterdag 8 augustus: toen was het zo warm dat je overdag
beter niet buiten kon zijn. Het was 34 graden. Zelfs nog
hoger op beschutte plaatsen. Degene die daar het meest
van genoten hebben is de jeugd. Iedere avond was het bal
op de vele bruggen die het dorp rijk is, veel springers tot
diep in de nacht. Die hebben echt plezier gehad. En misschien hebben ze op zekere nacht wel naar de bijzondere
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‘ Tsjie-tsjie-tsjie-…’
Het waren drukke maar zeer vruchtbare dagen voor de
boeren. Het nauwkeurigst volg ik hun activiteiten aan de
oostkant van het dorp waar op 1 augustus Harrie Rozeboom voor de vierde keer kon laten maaien. ‘Vierde snee
‘, noemen boeren zo’n maaibeurt. Diezelfde dag was de
Topliner Deutz Fahr-combine met aan het stuur Maria
Thybaut begonnen de twee tarwepercelen tussen de Kardingemaar en het pad Boterdiep OZ te maaidorsen. Het
was een superhete dag. De combine was de hele dag
gehuld in een dikke stofwolk. Het duurde even voordat er
verderop er gemaaid werd, maar de loonwerker ging in de
namiddag van 17 augustus aan het werk op de percelen
van Harm van der Giezen. Ook daar de vierde snee. En
donderdag 20 augustus werd de akker van Thybaut waar
het stro inmiddels ingepakt en afgevoerd was, met de eg
bewerkt zodat de toplaag waar de tarwestobben met wortel en al in verankerd zijn, werd losgetrokken. En er werd
vaste mest op gestrooid wat mijn hond tot mijn ergernis
wel interessant vond. Ten slotte, vrijdag 21 augustus reed
Harrie Rozeboom verdunde drijfmest uit omdat er flink
wat regen aanstaande was. En maaien, schudden en op
zwad leggen (Hoge grasrijen maken) deed ook Sieb-klaas
Iwema op zijn percelen voorbij de Kardingemaar. Daar
werd het gras in plastic verpakt wat trouwens ook bij van
der Giezen gebeurde. De hele dag hoor je dan het inpakapparaat bezig: ‘Tsjie-tsjie-tsjie-tsjie…’. Idem dito op de
pachtpercelen van André van der Schans

de dwarsplooien. De tragus (oorklepje) is donker, korter
dan de helft van de oorlengte, stomp en licht naar binnen gebogen. De laatvlieger komt in Nederland vrij algemeen voor. ‘ Deze informatie vond ik op de site van Naturalis: www.determineren.nederlandsesoorten.nl

Zomercadeautje
Deze maand kwam er ook nog een verrassing voor me.
Het hele jaar had ik nog geen enkele ree gezien. Tot de
vroege ochtend van zaterdag 15 augustus ik aan de
overkant van de Haverstetocht, de scheidingssloot tussen de twee percelen tarwe van Thybaut iets groots in
de ochtendmist zag, dat naar me keek. Toen kwam het
in beweging. Het bleek een reebok te zijn. Toch een
mooi cadeautje vond ik voor deze zomer. Toen de tarwe
er eenmaal af was op de percelen van Thybaut, trok dat
allerlei vogels aan. Soms in zeer grote getale . Zoveel
dat op het uitgestrekte perceel langs Boterdiep OZ, het
wel op een safaripark leek. Ik begon maandagochtend
17 augustus eens te tellen en kwam tot meer dan driehonderd kraaien, wilde eenden, houtduiven, meeuwen
en spreeuwen bij elkaar en dat is nog heel conservatief
geschat. Het signaal dat de nazomer begonnen is, valt
op te maken uit het zwermen van de kieviten [ Vanellus
vanellus L. ]. Vrijdag 21 augustus waren meer dan veertig kieviten verzameld op deze geëgde akker waar de
tarwe had gestaan en nog heel veel tarwekorrels achtergebleven waren. Maar kieviten zijn vleeseters en de losgewoelde toplaag herbergt heel wat bodemdieren als
wormen, emelten et cetera. Ze bunkeren daar met zijn
allen om later aan hun reis naar het zuiden te kunnen
beginnen.

Eptesicus serotinus
En hoe verging het de dieren in die hitte? Nou die zochten de spaarzame schaduw op zoals de koeien van SiebKlaas Iwema deden [ Foto 3] of anders kwamen ze anders dan ’s ochtends heel vroeg de stal niet meer uit. 4
augustus trok Marja Verbree de deur in het achterhuis
met een stevige knal dicht en toen viel een vleermuis die
waarschijnlijk onder de dakgoot zat, naar beneden. “We
zien regelmatig vleermuizen ’s avonds ‘, appte Jelte, haar
man mij, ‘zowel grote als kleine. Dit is waarschijnlijk een
klein exemplaar. Voor zover ik het kan zien betreft het
hier een Laatvlieger [Eptesicus serotinus L.]. ‘ De Laatvlieger is een van de grootste vleermuizen van Nederland. Hij is vooral te herkennen aan zijn tweekleurige
vacht: koffiebruin op de rug en koffie-met-melk-bruin op
de buik. Gezicht, oren en vlieghuid zijn zwartbruin. De
oren zijn relatief klein, langer dan breed, met vijf opvallen-

Zomercadeautje 2.0
En er was nog een tweede cadeau en een derde. Ik
sprak Willem Huizingh zaterdag 22 augustus. Die had
tussen Ellerhuizen en Zuidwolde wel twintig (! ) ooievaars in een weiland gezien. En dat klopt, er komen
steeds meer ooievaars deze kant op, ik zag er 1 augustus ook een heel hoog boven de weiden van Rozeboom
cirkelen op de hete lucht. Maar het mooiste geschenk
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Tulpenbollen te koop bij de peuters!

was voor de vaste fotograaf van deze rubriek, Sieb-Klaas
Iwema . Hij vond een sabelsprinkhaan en om te laten zien
hoe groot zo’n beest is nam hij het even voorzichtig tussen
duim en wijsvinger vast.

Om ook dit schooljaar weer leuke uitjes te kunnen organiseren en cadeautjes voor de peuters te kunnen kopen,
hebben we een leuke actie: we verkopen biologisch geteelde tulpenbollen op De peuterspeelzaal Onderdendam!

De grote Groene Sabelsprinkhaan [ Tettigonia viridissima L. ] is te
herkennen aan
zijn sabelvormige kromme
lange voelsprieten, bijna zo

We hebben de tulpenbollen besteld via Tuinderij Klein Alma, een zelfoogsttuin aan de rand van Bedum. De tulpenbollen kosten €5,- voor 8 tulpenbollen in een mix van
prachtige kleuren.
Wilt u een setje van 8 tulpenbollen kopen, dan kan dat natuurlijk! Als de tulpenbollen binnen zijn, richt juf Alet met de
peuters een winkeltje in en kunt u op een donderdag- of
vrijdagochtend tussen
10 en 11 uur tulpenbollen komen kopen
op De peuterspeelzaal
Onderdendam. Graag
contant en gepast betalen.

lang als het beestje zelf is, 5 cm.
Gelukkig verzoet dat een beetje de pijn, teleurstelling en
boosheid die Sieb- Klaas gevoeld moet hebben toen voor
de zoveelste keer nu twee stoelen, in de nacht van vrijdag
21 op zaterdag 22 augustus gejat zijn op zijn aanlegsteiger met uitzicht op het Boterdiep. Hij zorgt er heel plichtsgetrouw voor dat wandelaars of fietsers daar even kunnen
afstappen, uitpuffen en van het mooie uitzicht over het
kanaal wat daar op zijn fraaist is, kunnen genieten. Eerder
was daar al een bankje met veel geweld van de ketting
geropt. Mocht iemand iets ongewoons gezien hebben,
meld dit aan onderstaand adres. Natuurlijk ook voor alle
berichten, foto’s en nieuwtjes over wat er buiten of in het
dorp te genieten is aan natuur en landschap:
Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderdendam Tel.050-3049464 Mobiel: 06-18849215 E-mail:
c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl

De mensen die al tulpenbollen hebben besteld, kunnen die op
die dagen komen ophalen. U kunt dan ook bij de peuters
afrekenen. Lukt het u niet om uw bestelling op te halen,
dan komen we het even bij u langs brengen.
Zodra de tulpenbollen er zijn, zullen we het u laten weten!
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Gemeente verwaarloost Archeologisch en
historisch erfgoed Onderwierum

Restauratie Menkeweer
Waterschap Noorderzijlvest gaat de begraafplaats
Menkeweer restaureren. Noorderzijlvest is sinds 1995
officieel eigenaar van de begraafplaats/archeologisch
rijksmonument.

Het gemeentebestuur van Hogeland meldt grote financiële problemen. Nota bene toch vrij kort na de
start van de nieuwe gemeente.

De grafstenen zijn overwegend in matige tot slechte
staat. Ze zijn door weer, wind en aangetast. Langer
uitstellen van onderhoud betekent dat de schade
(scheurvorming etc.) aan de stenen steeds groter
wordt, de opschriften verloren gaan en de kosten hoger, aldus het bestuur.
De omgeving toont betrokkenheid bij de historische
begraafplaats en werkt mee aan instandhouding.
Zowel de vereniging Dorpsbelangen, de lokale agrariër en in het verleden ook het Nutsdepartement
Onderdendam heeft meermalen bij het waterschap
aangeklopt om te zorgen dat er aandacht bleef voor
de instandhouding van deze locatie.

Bezuinigingen zijn onvermijdelijk en zeker ook op het
groenbeheer, luiden de bestuurlijke berichten. Veel
gemeenten hebben het financieel zwaar. Dat kunnen
we in de kranten lezen. Op de radio horen.
Bij bezuinigen gaat het om keuzes maken. In welke
activiteiten snijden, welke ongemoeid laten? Dat
geldt ook voor het groenbeheer. Maar waarop is de
keuze gebaseerd om een archeologisch en historisch erfgoed, deze zomer regelmatig bezocht door
wandelaars en fietsers, niet meer te onderhouden?
Jan 't Mannetje

Scheuren door Groningen
De laatste jaren heeft het waterschap samen met
Onderdendammers en Landschapsbeheer Groningen
de natuurwerkdag gebruikt om het groen in stand te
houden en te snoeien. De grafstenen zijn kunnen
echter niet door vrijwilligers hersteld worden.

De Groninger Bodembeweging heeft drie routes samengesteld door de hoogte– en dieptepunten van het aardbevingsgebied, dit onder
de noemer ‘scheuren door Groningen’

Zo kom je door het epicentrum van het aardbevingsgebied; gemeente Loppersum. Zie je o.a.
een gaslocatie, huizen die versterkt (moeten)
worden, wisselwoningen, verloren erfgoed,
rijksmonumenten, monumentale kerken. En
kom je door het prachtige Groninger land.

De beplanting is toe aan groot onderhoud en de bewoners geven aan dat ze aan deze plek meer uitstraling willen geven,” zo zegt het dagelijks bestuur in het
voorstel. Het bestuur verwacht voor deze projecten
subsidies te kunnen binnenhalen.

https://www.groninger-bodem-beweging.nl/
nieuws/scheuren-door-groningen-drie-routesdoor-het-aardbevingsgebied/
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Belangrijke telefoonnummers

Kerkdiensten
Wij hebben (nog) geen roosters ontvangen van de kerken.

Huisartsenpost
Na 17.00 uur en voor 8.00 uur, in het weekend en
op feestdagen. Tel: 0900 - 9229
Tandarts
In het weekend is er om 11.00 uur en 17.00 uur een
spreekuur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijk tandarts na telefonisch overleg te
consulteren. Naam en telefoonnummer van de
dienstdoende tandarts is te beluisteren op de telefoonbeantwoorder van uw eigen tandarts.
Apotheek
De Vlijt 4 te Bedum tel. 050- 301 52 72
In het weekend en op feestdagen gesloten. Buiten
openingstijden en voor spoedgevallen contact
opnemen met: Martini Apotheek (24 uur geopend)
Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen
Tel: (050) 524 57 00
Na 23.00 uur melden bij balie spoedingang
Uitvaartverzorger
Aaldert ten Have
Schoolstraat 8
9991 BJ Middelstum
Tel. 06-48647246
email: info@uitvaarttenhavemiddelstum.nl

Wellicht zijn er nog steeds restricties wegen het coronavirus. Informeer bij uw eigen kerk!

SV Onderdendam speelschema
Datum

Tijd

5-9-2020

12:30 Onderdendam 1

VVSV '09 2

12-9-2020

14:30 Omlandia 4

Onderdendam 1

19-9-2020

15:00 VV Winsum 6

Onderdendam 1

26-9-2020

12:30 Onderdendam 1

Warffum 3

3-10-2020

12:30 Onderdendam 1

KRC 2

12-9-2020

12:30 SV Bedum 9

Onderdendam 2

19-9-2020

14:30 Rood Zw. Baflo 3 Onderdendam 2

26-9-2020

14:30 Onderdendam 2

Sios 3

3-10-2020

12:40 Warffum 3

Onderdendam 2

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
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Thuis

Uit

Kopij is van harte welkom!

Agenda:

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!

Donderdag 10 september: verkeersavond met provincie
en gemeente!
Van 18 september tot en met 18 oktober tentoonstelling
KLEI in De Kerk. Vrijdag, zaterdag, zondag van 11:0017:00 uur. Toegang gratis.

Stuur uw kopij in word per e-mail, uiterlijk 27 september 2020 naar de redactie van het Nijsjoagertje:
nijsjoagertje@outlook.com

Terras dorpshuis geopend op zaterdag van 12:00—
20:00 uur

Redactie:
Eddy Buisman, Annemieke Neuteboom, en
Annemiek Wassenaar

Terras dorpshuis op zondag geopend van 12:00—17:00
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,
Mayke Zandstra, Martijn Heemstra
Foto’s: Sieb-Klaas Iwema, Martijn Heemstra, Willy
Veenstra, Jan Dijkema, Annemiek Wassenaar, Eddy
Buisman
Eindredactie en opmaak deze maand:
Annemiek Wassenaar
Bedumerweg 12 Onderdendam
nijsjoagertje@outlook.com

Nieuw in het dorp?
Stuur een berichtje en een foto naar dit dorpskrantje en
stel jezelf en je huisgenoten voor! Vinden we leuk.

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

De redactie.

Auteursrecht foto’s Nijsjagertje
Heeft u beeldmateriaal bij uw kopij voor ons krantje? Zorg dan dat u zeker weet dat u de foto of de afbeelding mag gebruiken. Er rust altijd auteursrecht op foto's, ook als ze op internet staan. Een aantal advocatenkantoren heeft zich inmiddels gespecialiseerd in het opsporen van onjuist gebruikte foto's. Hiertoe zijn speciale zoekmachines ontwikkeld.
Omdat het Nijsjoagertje ook online staat, zijn illegaal gebruikte foto's gemakkelijk te vinden. Dus om boetes te voorkomen: gebruik alleen eigen foto's, beelden waarvoor u toestemming hebt gekregen van de maker of foto’s waarop geen
copyright rust.
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