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Bert Helmholt ‘de rust zelve..’ 

Op een mooie zomeravond spreek ik Bert in het kader van zijn afscheid als voorzitter 

van het Dorpshuis Zijlvesterhoek. Natuurlijk hebben we het ook even over de veran-

derde woonsituatie want het verschil kan niet groter zijn.. In het centrum van het dorp 

staat zelfs om 8 uur ‘s avonds het verkeer nog volkomen vast en hier aan het 

Warfumermaar ligt het Hoogholtje  vredig in de avondzon. Rust overheerst, zowel 

buiten als binnen. Jacqueline blijft nog even zitten maar 

vertrekt al snel met een dik boek onder de arm in de rich-

ting van het tuinhuis ‘de Zonnezin’.  

 

Rust is een van de meest belangrijke kenmerken van Bert, 

hij straalt het uit, praat makkelijk en maakt een totaal relax-

te indruk. En dat dus niet alleen op zijn eigen bank maar 

ook,  

zoals we hem kennen, op het toneel bij de Nijjoarsveziede 

of met de microfoon in de hand bij een grote vergadering. 

En dat is een heel prettige eigenschap voor een voorzitter!  

 

Na jarenlang het gezicht geweest te zijn van het Scheepsjoag-comité werd Bert de 

voorzitter van het dorpshuisbestuur, van een inzet die ‘slechts’ een paar weken duurt 

naar een meer permanente rol want naar mate je als Dorpshuisbestuur meer activitei-

ten op touw gaat zetten, vraagt dat van de voorzitter ook langduriger inzet. Zeker als 

je tegenover het Dorpshuis woont dan vraagt je vrouw zich weleens af of je niet beter 

in het Dorpshuis kunt gaan wonen. Met de activiteiten die het Dorpshuisbestuur orga-

niseerde bedoel ik dan ook niet alleen de rol van de beheerder of het openstellen van 

het terras op de zaterdagmiddag maar vooral het feit dat er überhaupt sprake was 

van een terras! Het bestuur heeft in een aantal fases een geweldige renovatie van het 

Dorpshuis gerealiseerd. Van een verouderd, vrij sfeerloos en donker gebouw staat er 

nu een licht en modern pand dat met recht het bruisend middelpunt van het dorp ge-

noemd mag worden. 

 

Natuurlijk is deze metamorfose niet alleen de verdienste van Bert maar een  

verbinder, een aanjager, een motivator is juist broodnodig in deze situatie. Het  

bestuur bundelde de krachten en de juiste kennis en vaardigheden werden bij elkaar 

gebracht. Een plan in stappen, het in de arm nemen van een financieel adviseur,  
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creatieve dames voor de inrichting, een fantastische pen-

ningmeester, een paar jongens met gouden handen, een 

technisch tekenaar en met grote inzet van vele, vele vrij-

willigers is dit samen tot stand gebracht. Een resultaat om 

trots op te zijn! 

 

Ook werd in die tijd de Dorpsvisie opgesteld en was er de 

steun vanuit de Gemeente Bedum, de rol van het NUT en 

kon er gebruikgemaakt worden van vele subsidiepotjes. 

Ook de toenemende aandacht voor het toerisme, het be-

lang van het behoud en de vergroting van de leefbaar-

heid, het ontstaan (en het succes) van ‘de Verzoamel-

stee’. Het paste allemaal bij elkaar en het zichtbare  

succes vergroot dan ook weer het enthousiasme. De  

terugkomst van de Peuterspeelzaal garandeert een vaste 

bron van inkomsten.  

 

Bert heeft zich ook hard gemaakt voor de komst van de 

Dorpsondersteuner omdat hij ervan overtuigd is dat met 

haar komst de ondersteuning van dorpsbewoners naar 

een hoger plan getild wordt. Ook krijgt hierdoor het 

Dorpshuis steeds meer de functie van 

‘Bedrijfsverzamelhuis’ het sociale middelpunt van het 

dorp. In zijn ogen is dat geslaagd en kan er verder ge-

bouwd worden aan de ‘dorpsdemocratie’. Er is nog werk 

aan de winkel in het licht van het opnieuw ‘gezicht’ geven 

aan VDO misschien ook in een modern jasje, het is van 

groot belang dat de belangen van Onderdendam goed 

vertegenwoordigd worden. Het onderzoeken van de mo-

gelijkheden voor inspraak en het vormgeven van de  

veranderingen blijft zijn warme belangstelling houden en 

hierin blijft hij ook actief meedenken. Op 16 juni heeft Bert 

afscheid genomen en tegelijk de sleutel ingeleverd want 

zijn opvolger Koos Cramer zal hij niet voor de voeten 

gaan lopen.  

 

Bert is trots op wat er in gezamenlijkheid tot stand is ge-

bracht en heeft veel geleerd van alles wat er in die 11 jaar 

is gebeurd. Het is vrijwilligerswerk maar niet vrijblijvend 

en dus vraagt het ook aansturing en leidinggeven. Op de 

vraag naar een hoogtepunt noemt hij de waarderingsroos 

voor alle vrijwilligers door de Gemeente Bedum en voelt 

hij zich bevoorrecht dat hij in harmonie zijn steentje heeft 

kunnen bijdragen aan een modern en financieel gezond 

Dorpshuis. 

 

In het dagelijks leven is Bert sinds 3 jaar werkzaam bij ‘s 

Heeren Loo. Voor die tijd werkte hij als verpleegkundige 

in de verslavingszorg.  

 

Zoals gezegd wonen Bert en Jacqueline dus nu sinds een 

aantal maanden buiten het dorp in het ‘Hoogholtje’.  Sa-

men zetten ze vol enthousiasme de B&B voort en ontvan-

gen ze de gasten. Het leggen van contact, in klein gezel-

schap mensen vermaken.. ook dit gaat hem goed af! 

 

Annemieke C.W. Neuteboom 

 

Nieuwe voorzitter dorpshuis:  

Koos Cramer 
 

Sinds 1 december 2016 wonen Marjon en ik in het 

prachtige Onderdendam. En 

sinds kort zijn we zelfs met ons 

drieën; we hebben sinds april 

namelijk een zoontje Oliver! Mar-

jon en ik zijn al weer 12 jaar bij 

elkaar en in 2017 zijn we ge-

trouwd in Italië, in Le Marche. 

Voordat wij in Onderdendam zijn 

gaan wonen, hebben wij jaren in 

Groningen gewoond. Eerst aan het Zuiderdiep en daar-

na in de Korrewegwijk. Hoe zijn we in Onderdendam 

terecht gekomen? We zochten een leuk, maar vooral 

sfeervol huisje om te kopen. Die zijn in Groningen moei-

lijk te vinden, niet te betalen, of er mankeert wel iets 

aan. Na een aantal bezichtigingen en biedingen hadden 

we de hoop eigenlijk al een beetje opgegeven. Toen 

deelden de Onderdendammers Roos en Christof (die ik 

ken van de muziek) op Facebook het witte huisje aan de 

Bedumerweg 3A. We gingen kijken, waren direct verliefd 

en kochten het huisje. 

Over de muziek. Al zo’n 15 jaar zing ik in verschillende 

bands in verschillende genres. Van optredens op de TT-

nacht voor duizenden mensen tot spelen in kleine ca-

feetjes voor alleen de stamgasten. Een leuke hobby die 

ik nu langzaam afbouw, wie weet laait het in de toe-

komst wel weer op. Christof ken ik zoals gezegd via de 

muziek en al lange tijd. We hebben regelmatig samen 

op het podium gestaan, vooral tijdens het jaarlijkse Night 

of the Guitars in Veendam. Als ik Christof niet had leren 

kennen, hadden wij nu niet in Onderdendam gewoond 

denk ik. 

Naast de muziek speel ik al zo’n 25 jaar een strategisch 

kaartspel. Ik doe mee aan toernooien in heel Europa en 

heb vorig jaar in Zweden meegedaan aan het wereld-

kampioenschap. Helaas in de middenmoot geëindigd. 

Is er nog meer te vertellen? Ik werk in het UMCG als 

bestuurssecretaris, heb communicatiewetenschappen 

aan de RUG gestudeerd, ben lid van de voetbalclub 

SVO hier in Onderdendam en ben sinds juli de nieuwe 

voorzitter van het bestuur van het Dorpshuis in Onder-

dendam. 

Bijna iedere zaterdag ga ik naar het dorpshuis om patat 

en snacks te bestellen. Ergens eind 2019 vertelde Bert 

Helmholt, die mijn bestelling opnam en op dat moment 

de voorzitter was, dat hij na 12 jaar ging stoppen als 

voorzitter en vroeg of dat misschien iets voor mij zou 
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zijn. Ik heb er even over nagedacht en na een kopje koffie 

met Bert in het dorpshuis heb ik ‘ja’ gezegd. Het moest 

nog wel door de ledenvergadering van dit jaar. Dat ge-

beurde. Nadat ik was benoemd werd door een aantal 

dorpsbewoners gevraagd of ik iets over mezelf wilde ver-

tellen in het Nijsjoagertje. Daarom nu dit stukje. 

 

Als jullie meer willen weten, of als je een vraag hebt, dan 

kun je me gerust mailen via kooscramer@gmail.com 

. 

 

 

Verkeer, het kan verkeren.., 

Wat bij de vorige Nijjoarsveziede nog aanleiding was 

voor een superkomische uitbarsting van creativiteit  

begint zo langzamerhand toch wel aanleiding te worden 

voor diepe frustratie en woede. 

 

Een eindeloze stroom auto’s en vrachtverkeer, daartus-

sen de ons bekende RMO’s, bus 61 en het alsmaar uit-

dijende landbouwverkeer. Het begint ‘s morgens rond 

half 6 en gaat door tot in de vroege avonduren. Natuur-

lijk is het ook weleens even stil maar dat komt dan op 

de Bedumerweg meestal doordat er een opstopping in 

het centrum van het dorp is. De verkeersregelaars zor-

gen er voor dat het verkeer daarna weer gewoon weer 

op gang komt. De bekende eindeloze stroom verkeer.... 

Zelfs de vertrek- en aankomsttijden van de boot van 

Schiermonnikoog zijn merkbaar in ons dorp. 

 

Naast deze overlast zie ik een toename van de onder-

linge irritatie en ergernis. Het varieert natuurlijk sterk, 

van weggeschoven afvalcontainers omdat ‘men’ over de 

stoep moet, het steeds vaker gebruikmaken van sluip-

routes, het zich niet houden aan de afgesproken snel-

heden en dus overal maar inhalen, zelfs binnen de be-

bouwde kom. En nee, dat zijn niet alleen maar jongeren 

in lawaaiige auto’s.. 

 

Bij de bushalte aan de Bedumerweg is vaak sprake van 

uitgesproken ergernis want wie heeft daar nou voor-

rang? Soms gaat het moeiteloos, men wacht keurig, 

steekt de hand naar elkaar op en ieder vervolgt zijn 

weg. Soms gaat dat niet en ontstaat er ‘gedoe’ en kan 

het voorkomen dat een van de automobilisten zich zo 

ergert dat hij flink gas geeft en de verloren tijd denkt in 

te halen met het fors overschrijden van de daar afge-

sproken snelheid van 30 km. 

En dan kan het voorkomen 

dat er een bewoner op-

schrikt en in boosheid en 

schrik zijn armen ten hemel 

heft. In moderne termen ge-

vat: wtf… 

 

Meestal loopt ook dat met 

een sisser af. Soms ook niet 

en ontstaat er een woorden-

wisseling en komt de desbe-

treffende automobilist uit de 

auto en stroopt de mouwen op. Ook dan blijft het geluk-

kig bij woorden. Dat dan de volgende dag ergens op 

klaarlichte dag een raam wordt ingegooid heeft daar 

dan weer niks mee te maken. Toch? Bewijs het maar 

eens… 

Annemieke C.W. Neuteboom 

De provincie stuurt het volgende voor het Nijsjoagertje:  

 

“Iedereen BLIJ thuis” in Onderdendam 

 
In het noorden van Groningen wordt gewerkt aan de pro-

vinciale wegen. De omleidingsroutes leiden door  

Onderdendam. Om ervoor te 

zorgen dat inwoners van Onder-

dendam zo min mogelijk hinder 

en overlast ervaren, heeft het 

Verkeer- en Vervoersberaad 

Groningen in samenspraak met 

Vereniging Dorpsbelangen On-

derdendam de voorlichtings-

campagne “Iedereen BLIJ thuis” 

opgezet. 

 

Het doel van de campagne is om weggebruikers die door 

Onderdendam rijden te informeren en om hen te stimule-

ren langzamer te gaan rijden en rekening te houden met 

elkaar én met de inwoners van Onderdendam. Zo is ie-

dereen blij thuis. 

 

Acties 

De campagne is vanaf donderdag 16 juli te zien in On-

derdendam. Langs de toegangswegen hangen borden 

met teksten als: ‘Kalm aan door ons dorp’ en ‘Let extra 

op je snelheid’. Op het wegdek zijn afbeeldingen te zien 

die weggebruikers herinneren aan de oproepen op de 

borden. Ook worden er flyers uitgedeeld aan weggebrui-

kers met daarin tips om op een veilige en verantwoorde 

manier door het dorp te rijden. 

 
Meepraten over het verkeer? 
 
 
Op donderdag 10 september staat er een verkeersavond  
gepland met provincie en gemeente. 
 
Nadere info volgt in de uitnodiging die huis aan huis  
verspreid wordt.  
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En nog meer verkeer 

De file vanuit de spiegel van  
Jan Dijkema 
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De Jachthaven heeft nieuwe steigers 

 
Zoals in één van de vorige Nijsjoagers al aangekondigd, zijn 

de steigers in de jachthaven vernieuwd. En in plaats van het 

vertrouwde hout lopen de bootjesmensen nu naar hun boot 

glasvezelsteigers.  

 

Een lening van het NUT heeft er voor gezorgd dat dit hoog-

nodige werk gedaan kon worden. En onder de bezielende 

leiding van de beide bestuursleden Sape Ozinga en Roelf 

Nienhuis hebben de vele vrijwilligers er weer een mooie ha-

ven van gemaakt waar met enige trots bootjes ontvangen 

kunnen worden. Hulde!      

 

… 

Martijn Heemstra was ook ter plaatse en stuurde ons een 

paar mooie foto’s. Hij meldde daarbij ook zijn bevindingen 

van die dag . 

 

Dat de werkzaamheden dringend nodig waren bleek wel uit 

het feit dat toen ik daar net was gearriveerd er 2 mannen te 

water waren gelaten door een verrotte draagbalk.  

Ook de stroompaal, nieuwe steigerdelen en een boormachi-

ne hielden het niet droog. De vrouwen van de heren ston-

den hoofdschuddend toe te kijken en hadden klaarblijkelijk 

hun bedenkingen over de gang van zaken. 

 

 

 

Petje af voor de heren die ongeacht de hoge leeftijd 

(80+) van sommige op deze warme dag flink aan het 

klussen waren. 

 

Bedankt Martijn voor de mooie foto’s! 

 

Overigens kent de 

jachthaven tot nu 

toe een uitstekend 

camperseizoen. 

Aangezien in coro-

natijd de vakantie-

ganger graag onaf-

hankelijk op reis is, 

vaart de doortrek-

camping aan de jachthaven daar wel bij.  

 

Je ziet dan ook ’s avonds in het dorp allerlei mensen 

rondlopen, die bewonderend om zich heen kijken. Tja 

en mist het dorp op zo’n moment een vrolijke uitspan-

ning.  

 

Eddy Buisman 

Pé en Rinus in Onderdendam 
 
Donderdag 17 september organiseert 

het CPO een optreden van Rooie Ri-

nus en Pé Daalemmer in het dorps-

huis van Onderdendam, dit geheel 

volgens de Covid-19-regels, met vaste 

zitplaatsen en de juiste afstanden.  

 

De avond begint om 20.15 uur. Zoals u begrijpt zijn er 

maar een beperkt aantal kaarten. Ook is het van belang 

dat we weten wie er aanwezig is. De kaartverkoop zal 

dan ook anders verlopen dan u gewend bent.  

 

De kaarten à € 16,00 (max 4 p.p.) worden verkocht op 

zaterdagmorgen 15 augustus om 10.00 

uur op het terras van het dorpshuis. Indien contante be-

taling dan graag gepast betalen, pin is mogelijk. 

  

Zorg dat u erbij bent! CPO 
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Vlak voor het leggen van het terras nog een giga stuk in 

het Dagblad vanwege de BUS en nu weer actief als ter-

rasleggers.  

 

Telkens weer geweldig om te ontdekken wat saamhorig-

heid teweeg brengt in deze club. Dat was ook vooral de 

reden van Jans Zwiers om terug te keren naar SVO toen 

ze zijn hulp inriepen, omdat Koos het ietsje rustiger aan 

wilde doen en graag zijn activiteiten bij de club wat wilde 

delen. Jans is weer helemaal thuis. Een terras leggen 

kunnen ze, nu nog……. 

Gebroeders Koerts redden reiger in bos 

Eind mei net na het uitkomen van de laatste Nijsjoagertje 

troffen de drie gebroeders Koerts uit de Beckeringhstraat 

een hulpeloze reiger aan in het bos. Zo vaak komen de 

heren niet in het bos en nu bij een louter toevallige wande-

ling met zijn drietjes troffen ze het arme dier.  

Al snel bleek dat de reiger zijn poot had gebroken en er 

niet van gediend was geholpen te worden. Niet helemaal 

gewend aan dierverzorging besloot het drietal de Dieren-

ambulance te waarschuwen. Nou dat hebben ze geweten. 

Minstens een uur moest er gewacht worden en eenmaal 

gearriveerd bleken de verzorgers niet al te grote helden, 

want tenslotte moest de oudste Kevin het dier met gevaar 

voor eigen leven oppakken en in de ambulance depone-

ren.  

Hoe het uiteindelijk met de reiger is afgelopen, kunnen we 

slechts raden. Maar ……hulde voor de gebroeders 

Koerts!! 

Vele handen maken……….. 

Bij het wegbrengen van het oud papier op de laatste 

zaterdag van juni bleek het een drukte van belang bij de 

voetbalkantine van SVO. Ik telde al gauw een tiental 

mannen, die daar bezig waren het terras rond de kantine 

te (her)leggen 

 

En niet alleen bleken het leden en bestuursleden. Ook 

de kersverse nieuwe (oude) trainer Jans Zwiers was ook 

van de partij en schatte deze activiteit in als een prima 

krachttraining. Waarin het kleine clubje telkens weer de 

publiciteit haalt met prima acties.  

 

Pluktuin in Onderdendam 

Waarom ver zoeken, als het zo dichtbij is. Daar waar we 

met elkaar praten over allerlei pluktuinen in de buurt, 

blijkt er een grote (bloemen) pluktuin in Onderdendam te 

bestaan. De familie Beukema aan de Winsumerweg 

heeft naast hun huis een prachtige (veldbloemen)

pluktuin aange-

legd, waar iedere 

Onderdendamster 

welkom is om een 

boeket te plukken.  

 

Indien het hek 

open is, kan ie-

dereen zonder te 

vragen gaan pluk-

ken. Vergeet niet 

een vaas mee te nemen!! 

 

U bent welkom! 

Opgeknapt 
 

De familie Sturing knapt geheel eigenhandig hun huis op. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgeleid van de Amsterdamse Schoolstijl zijn de houten 

kozijnen weer teruggebracht i.p.v. de kunststofkozijnen, 

de goot is weer prachtig hersteld, maar als klap op de 

vuurpijl is geheel in stijl het jaartal er weer op geschil-

derd! Prachtig.  
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Zo luidt de Begroeting waarmee de tekst opent. 

 

Ja. Als wij de boeren vragen duurzamer te boeren zodat 

weidevogels weer in grote aantallen terugkeren en er 

minder stikstof de lucht in vliegt dan zullen wij toch echt 

een hogere prijs voor de melk moeten betalen, een hoge-

re prijs die ook volledig bij de boeren komt. 

 

En ja. Als wij geen economische vluchtelingen meer wil-

len opnemen dan zullen we toch onze verantwoordelijk-

heid moeten nemen voor het verdrogen van de landbouw-

gronden in Afrika door de opwarming voor de aarde. 

Kortom.  

 

Hou kinnen wie veur d’ eerde zörgen as wie nait zör-

gen veur nkander/ hou kinnen wie veur nkander zör-

gen as wie nait zörgen veur d' eerde?. 

 

Jan ‘t Mannetje 

 

Broze aarde 
 
Vorig jaar schreef de Zuid-Afrikaanse dichteres en schrijf-

ster Antjie Krogt  ‘O Brose Aarde. ’n Misorde vir die Nuwe 

Verbond’.   

 

Het is een mis geschreven in dichtvorm en dichtregels 

geheel in de structuur van een klassieke Mis met o.a. een 

Credo, een Dies irea en een Lux aeterna als slot. Begin 

dit jaar is het in een vertaling uit het Afrikaans uitgegeven 

in Nederland onder de titel ‘Broze Aarde. Een mis voor 

het universum.’ De Nederlandse uitgave bevat zowel de 

vertaalde als de oorspronkelijke tekst. 

 

De tekst is te lezen als één grote aanklacht van Antjie 

Krogt tegen onze grove verwaarlozing van de aarde. Haar 

stelling is ook dat een verwaarlozing van de aarde ook 

onlosmakelijk samenhangt met de verwaarlozing van el-

kaar als mensen; en ook omgekeerd. 

Zij opent de tekst met “hoe kan ons die planeet versorg as 

ons niet mekaar versorg nie/ hoe kan ons mekaar versorg 

as ons nie die planeet versorg nie”. In het Nederlands: 

“hoe kunnen wij zorgen voor de aarde als wij niet zorgen 

voor elkaar/ hoe kunnen wij zorgen voor elkaar als wij niet 

zorgen voor de aarde?” 

 

De dichteres vervolgt: 

 

“adem….adem…adem…adem….adem….adem… 

PRIESTER 

Wees gegroet in de naam van de Aarde, de liefde van de 

Zon en de gemeenschap van de Heilige Zuurstof, Amen 

Kom, laten we onze zonden belijden: 

GEMEENTE 

Wij belijden dat we bovenmate zondigen door elkaar, en 

de aarde die ons onderhoudt, dagelijks 

te beschadigen en te vernietigen door wat we doen en 

nalaten te doen 

Schuld, wij dragen schuld. 

Wij alle dragen grote schuld.  

Wees ons genadig. 

O Allesomvattende Aarde – wees ons arme stommelin-

gen genadig!  

Amen” 

DAG-vrijwilligers gezocht voor dorpshuis  

Door de toenemende vraag voor de zalenverhuur zijn we 

op zoek naar gastvrouwen / gastheren die het leuk vin-

den om doordeweeks eens een ‘dienstje’ te draaien. Je 

opent de deur van het dorpshuis en zet koffie en thee 

voor de gasten. (Eventueel twee keer indien nodig). 

Soms dient er nog iets klaargezet te worden zoals een 

flip-overboard of een losse beamer. Als de groep klaar is, 

ruim je de kopjes en kannen op en sluit je de boel weer 

af. 

Hoe meer mensen we hebben, hoe meer we de diensten 

kunnen verdelen. Ook als je i.v.m. regulier werk slechts 

af en toe kunt is dit geen probleem. 

Je mag je beschikbaarheid doorgeven aan Erika  

Witsenboer Eilander via dorpshuiszijlvester-

hoek@gmail.com of een berichtje sturen naar 06-

21374705 (bellen mag ook maar dan na 17 augustus 

i.v.m. vakantie). 
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Een es in vol ornaat  

Dorpsdemocratie Onderdendam 

Bedankt allemaal voor het inzenden van de vragenlijst en 

posters voor het project Dorpsdemocratie! Mooi om te 

zien hoe iedereen daar zijn eigen draai aan heeft gege-

ven. We hebben uiteindelijk 64 vragenlijsten en zo’n 30 

posters binnen gekregen.  

Na de zomer gaan we hier een uitgebreide analyse van 

maken om de juiste uitgangspunten te kunnen formuleren 

voor het model dorpsdemocratie. Ook gaan we nog in 

gesprek met een aantal verenigingen en werkgroepen. In 

september komen we terug in het dorp met de uitkomsten 

van dit onderzoek en de eerste contouren voor het model. 

Maar we willen jullie nu alvast wat eerste dingen meege-

ven die ons opvielen: 

- Onderdendammers koesteren de openheid, zowel in het 

landschap als in de omgang met elkaar als dorpsgenoten. 

Ook vinden jullie het waardevol dat er een goede mix is 

van jong en oud in het dorp. 

- De thema’s groen en verkeer zijn de thema’s die het 

meest genoemd worden. 

- Wat jullie belangrijk vinden voor dorpsdemocratie is 

transparantie, gezamenlijkheid en toegankelijkheid. Ook 

vinden jullie het belangrijk dat er bij de dorpsvertegen-

woordiging ruimte is voor de verschillende meningen en 

dat daarvoor ruimte wordt geboden. 

- Tot slot geven een aantal mensen aan dat ze in dit ac-

tieve dorp soms het overzicht kwijt raken van alle werk-

groepen en commissies die actief zijn. 

 6,1 is het rapportcijfer dat jullie geven voor hoe  

Opening voormalig Warfheem 

Op 1 augustus 2020 zullen wij onze deuren openen van 

onze zorginstelling Warfheem aan de Noorderstraat 24 in 

Warffum. 

Eindelijk is het zover na een gigantische interne verbou-

wing van bijna 1 jaar is onze zorginstelling Warfheem zo 

goed als af en er zijn in totaal 52 kamers beschikbaar, 

hiervan zijn 10 kamers expliciet voor de doelgroep jong 

dementerenden en mensen met NAH t/m 75 jaar. Voor 

deze doelgroep hebben wij een aparte kleinschalige eet en 

leefruimte beschikbaar gesteld, zodat het vertrouwd en 

overzichtelijk zal blijven. Uiteraard met vaste aanspreek-

punten en een vast team professionals. 

Wij willen u dan langs deze weg van harte uitnodigen om 

eens langs te komen, dan wel graag op afspraak, dit in 

verband met de richtlijnen van het RIVM. 

Wij leveren de volgende zorgverlening: Intramurale, semi-

murale, palliatieve/terminale zorg, daarnaast ook ambulan-

te ondersteuning. Verpleging, persoonlijke verzorging be-

geleiding, verblijf 24/7 en/of kort verblijf. Dit laatste valt 

onder de noemer “respijt zorg” een tussentijdse oplossing, 

welke vergoedt wordt uit diverse zorgbudgetten, Wmo, 

Zvw, Wlz, Pgb en eventueel privaat 

Bent u op zoek naar een zorginstelling, waar alle zorgcom-

ponenten aanwezig zijn, dan bent u van harte welkom of 

staat u op een wachtlijst, neem dan contact met ons op, 

misschien kunnen wij dan iets voor u betekenen in de 

vorm van een tussentijdse oplossing.  

 

Wilt u een afspraak maken dan kunt u dit doen via: 

 info@ggzintentiezorg.nl  

 a.bennetts@ggzintentiezorg.nl  

 g.schrader@ggzintentiezorg.nl 

democratisch Onderdendam nu is. 

We zullen de komende tijd op verschillende manieren aan 

jullie terugkoppelen wat onze bevindingen zijn en horen 

daarop graag jullie reactie. Op basis daarvan ontwikkelen 

we gezamenlijk het model voor dorpsdemocratie dat we in 

november gereed willen hebben. 
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U kunt ook adverteren in het Nijsjoagertje!  
 
Een advertentie van 1/8 pagina (95x70mm ) zoals hier-

onder kost voor één jaar slechts: € 100, het krantje ver-

schijnt 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 (164) 
 
Tekst: Kees Willemen 

Foto’s :Hanneke Biermasz; Sieb-klaas Iwema; Henk 

Oudman; Jacob Sturing.  

 

Het weer samenvatten van ruim twee maanden lijkt een 

hachelijke onderneming. En dat is het ook. Meestal gaat de 

herinnering van menigeen waaronder ik mezelf ook reken, 

maar een kleine week terug. Wat waren de meest opvallen-

de kenmerken van de twee en zestig dagen tussen maan-

dag 25 mei en zaterdag 25 juli? Allereerst de hittegolf die 

bijna een hele week duurde van dinsdag 23 juni tot en met 

zaterdag 27 juni met temperaturen rond de 25 graden of 

hoger. En als goede tweede de langdurige regenperiode 

die daarop volgde met bijna iedere dag neerslag ook al 

was dat soms niet meer dan een millimeter in mijn regen-

meter. Een groot verschil met de lange droogte vorig jaar. 

Ik kan me voorstellen dat de boeren in hun handen gewre-

ven hebben omdat het gras zo goed groeide zodat de 

meesten al de derde snee (maaibeurt) in de kuilsilo konden 

laten stouwen door de loonwerker. Maar laten we beginnen 

bij het begin.  

 

Hoog was de gemiddelde ochtendtemperatuur rond 06u00 

vergeleken met die in mei. Toen kwam die niet boven de 

5,6 graad uit. In de maand juni en juli was de ochtendtem-

peratuur gemiddeld 11,5.Dat is bijna twee maal zo hoog. 

Die hoge temperatuur, daar heeft zeker de windrichting wat 

mee te maken. Die zat zeker 25 dagen in het oosten en 

noorden. En maar een en twintig dagen in het zuiden en 

westen. Er waren maar twee opvallend koude ochtenden, 

op zondag 12 en maandag 13 juli was het ’s ochtends niet 

warmer dan 7 graden. Maar de natte periode was wel be-

hoorlijk lang. Het regende 36 dagen in totaal en niet aan-

eengesloten hoor. Dat gebeurde alleen van 27 juni tot 17 

juli. Voor veel mensen wel lang genoeg om flink te gaan 

mopperen op dat Hollandse kloteweer. Ik dankte de hemel. 

De moestuin hoefde niet gegoten te worden. Het leverde 

een totaal op aan neerslag van 123,5 millimeter. Vergelijk 

dat eens met mei. Toen was het zeer droog en viel er niet 

meer dan 25 mm. Zelfs wanneer je dat hoge getal van 123, 

5 mm. door tweeën deelt, betekent dat per maand nog bij-

na 62 millimeter. Er waren dus dagen dat ik met ongeloof 

de regenmeter leeg goot. Een wolkbreuk tijdens onweer op 

zondag 28 juni bracht 20 mm. En zaterdagnacht 25 juni 

kwam met 17 mm. daar redelijk dichtbij. Wat ook veelzeg-

gend is, zijn het aantal uren dat de zon theoretisch scheen. 

Maandag 25 mei was dat 16 uur en 24 minuten. Toen 

kwam de zon op om 5u19 en ging onder op 21u43. Maar 

we hebben de zonnewende gehad en gisteren scheen de 

zon theoretisch maar 16uur en 1 minuut. Hij ging op om 

5u39 en onder op 21u40. Iedere dag is hij nu drie of vier 

minuten korter te zien. Ik zeg theoretisch want zaterdag 

25 juli was het grootste deel van de dag bijvoorbeeld zeer 

zwaar bewolkt.  

 

Niet vrolijk 

Weer in de praktijk kan dus behoorlijk wisselend zijn. Dat 

lijkt een open deur maar is vaak heel dichtbij de realiteit 

van alledag. Hoe hielden de vogels en ( wilde ) planten 

zich in deze op een kermiscarrousel lijkende periode? 

Wat het meeste opvalt, is dat je geen kieviten meer hoort. 

Die zijn allang zeker hier aan de oostkant van Onderden-

dam waar ik iedere dag wandel, verdwenen. Zonder vol-

gens mij noemenswaardig nageslacht daar te hebben 

gekregen. Anders is het met de scholekster[ Haematopus 

ostralegus L. ]. Die hoor ik iedere ochtend nog steeds aan 

alle kanten van ons dorp maar wel steeds minder fanatiek 

roepen. Maar ze zijn deze maanden heel druk geweest 

wat een bewijs zou kunnen zijn dat er toch nesten waren 

om te verdedigen en ook kuikens. Nu zijn de kuikens 

groot of opgegeten. En zijn de scholeksters een stuk rus-

tiger. Ze maken niet meer dat spervuur van ritmische ge-

luiden waar ze om bekend staan. Bijzondere waarnemin-

gen kreeg ik ook binnen. Niet altijd om erg vrolijk van te 

worden.  

 

Petrol-blauwe poten 

Zo ontdekte Hanneke Biermasz ergens in de walkant van 

het Boterdiep richting Fraamklap op 3 juni een enkele 

paarse morgenster [ Tragopogon porrifolius L. ] [ Foto: 1 ]  

Deze zeldzame tweejarige plant, behorend tot de familie 

der Compositae  bloeit in juni, juli. De plant werd vroeger 

wel gekweekt omdat je de opgezwollen wortel kunt eten, 

zoals het Wilde bloemenboek van Roger Philips aangeeft. 

Toen ik vijfentwintig jaar geleden in Onderdendam kwam 

wonen was hij ook zeldzaam maar kon je hem  nog hier 

en daar vinden. Zelfs bij mensen in de voortuin.  Toen 

Hanneke de volgende dag terug kwam op de plek waar 

hij stond was hij door een waarschijnlijk niets vermoeden-

de wandelaar geplukt. Doodzonde. Diezelfde dag beleef-

de Emmy Stuurwold een waar avontuur. Toen ze over de 

Warffumerweg fietste werd ze nogal dreigend benaderd. 

Niet door slechte kerels  maar door een klutenpaar dat 

zijn kuikens beschermde die in de Warffumermaar zwom-

men. Kluten [Recurvirostra avosetta L.] zijn de fraaiste 

steltlopers die ik ken met hun lange opwaarts gebogen 

snavel . Die dient om op drassig land naar slakjes en wor-
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men te speuren. En ze  hebben een prachtig zwart wit 

getekend verenkleed en petrol- blauwe poten. Schitteren-

de vogels zijn het.  

 

 

‘Trees vindt haar Canadees ‘ 

Dat mag ook wel gezegd worden van de ooievaar 

[Ciconia ciconia L.] die Sieb–Klaas Iwema eind mei na het 

sluiten van de vorige editie voor de lens kreeg op een van 

zijn percelen waar net gemaaid was. Zorgvuldig zocht de 

vogel naar beestjes in het  tot lange rijen opgestapeld 

gras. In de vorige aflevering drukte ik het relaas af van 

Afke Lanting . Haar mannelijke witte gans werd zeker an-

derhalve maand gestalkt door een Canadese gans 

[Branta canadensis L.] ook een mannetje die uit liefdes-

koorts de hele boel dag en nacht bij elkaar brulde of dan 

weer balkte als een ezel. Hoewel homoseksualiteit in het 

dierenrijk wel degelijk voorkomt heeft ten lange lest de 

stalker toch nog een vrouwtje gevonden om kuikens mee 

te krijgen. En aldus geschiedde…want Henk Oudman van 

de Boterdiep OZ zag Woensdag 10 juni het trotse huisge-

zin voorzien van drie kuikens op het Boterdiep voor zijn 

huis flaneren op het water en zette ze op de gevoelige 

plaat ten bewijze ‘Trees had haar Canadees gevon-

den…’!!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto van het Jaar  

Diezelfde week hing er nog meer erotiek in de lucht. Vrij-

dag 12 juni hoorde ik twee torenvalken [ Falco tinnunculus 

L. ] minutenlang luidkeels  baltsen boven boerderij de Ha-

ver.  Het geluid dat ze maken lijkt het meest op het rin-

kelen van een belletje. En op 25 juni zag ik, en mijn hart 

sprong op, want zoveel had ik er hier in Onderdendam 

nog nooit bij elkaar gezien, maar liefst vier gierzwaluwen 

[ Apus apus L. ] ’s ochtends vroeg boven het Boterdiep. 

Ieder jaar kom ik wel gierzwaluwen tegen hier eind mei 

maar dat zijn er hoogstens een of twee. Nooit meer.  

Misschien niet erg algemeen, vroeger waren er meer 

maar lepelaars zie je nog wel eens aan de oostkant van 

het dorp. Vroeger kwamen ze altijd vissen in de ondiepe 

geulen op het land van de nu al lang overleden broers 

Nipperus. Maar hen fotograferen dan moet je echt geluk 

en geduld hebben. Dat had Sieb-Klaas toen de lepelaar 

[Platalea leucorodia L.] opvloog ergens op zijn land. 

En tenslotte de Foto van het Jaar maakte hij,  wat mij 

betreft,  toen hij ergens op zijn erf een egel vond. Waar-

om maakt hij geen natuurkalender voor Onderdendam 

vraag ik mij dan af ?  

 

We beleven een prachtige contrastrijke zomer dus 

stroomden de berichten binnen zoals Jacob Sturing die 

een groenling [Carduelis chloris L. ]  zag vlak bij zijn en 

ook mijn huis op vrijdag 26 juni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet iedereen was dus op vakantie de afgelopen maan-

den, aldus blijkt gezien de reacties. Het is nog steeds 

zomer dus ik ben benieuwd of ik komende maand nog 

post van jullie mag ontvangen op het inmiddels bekende 

adres: Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onder-

dendam Tel.050-3049464 Mobiel: 06-18849215 E-

mail: c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl 

mailto:c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl
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Ontwikkelingen dorsondersteuner 

Even een stukje uit de ‘keuken’ van de dorpsondersteu-

ner. Waar ben ik zoal mee bezig geweest tot dusver? En 

hoe heeft deze functie zich ontwikkeld? De functie van de 

dorpsondersteuner was ( en is nog steeds ) gestoeld op 3 

pijlers. - Zorgzaken - Dorpse Zaken - Recreatie en Toeris-

me 

Met betrekking tot de zorgzaken kunnen we vaststellen 

dat er in het eerste jaar de meeste tijd geïnvesteerd is in 

deze pijler. We hebben een vrijwilligersbank 

“Noaberschap” opgezet en ingericht. Contacten zijn ge-

legd en worden onderhouden. Denk hierbij, naast de in-

woners, aan bijvoorbeeld de zorg verlenende instanties 

en de gemeente. Doordat voor deze pijler nu een goede 

basis is gelegd, is er meer tijd om mij te richten op de 

andere twee pijlers. 

Wat is er bewerkstelligd sinds januari? 

Planner Omdat blijkt dat de dorpse zaken en het sociale 

aspect een grote rol spelen in Onderdendam en omdat de 

druk bij de vrijwilligers van het dorpshuis behoorlijk hoog 

ligt, is in overleg met het dorpshuisbestuur besloten dat 

de taak van planner en vrijwilligerscoördinatie prima on-

der het takenpakket van de dorpsondersteuner kan val-

len. Op deze manier sta je nog meer midden tussen de 

vrijwilligers en krijg je meer inzicht in wat er speelt en 

waar ze tegenaan lopen. 

Vragen 

Er zijn voor alle drie pijlers vragen uit het dorp beant-

woord. Enkele voorbeelden; 

· Waar kan ik bepaalde subsidies aanvragen voor ons 

initiatief? 

· Kunnen we medelanders helpen met integreren in ons 

dorp? 

· Er zijn twee Bijennesten in de speeltuin. Kunnen de kin-

deren hier veilig spelen of moeten de nesten verplaatst 

of verwijderd worden? 

Ook zijn er zorgvragen binnengekomen, waarbij ik door 

één van die vragen beter contact heb gelegd met in ie-

der geval één van de huisartsen. Dit heeft tot goed ge-

volg opgeleverd dat ook deze huisarts mij benaderd 

heeft voor een hulpvraag. Dat is natuurlijk een samen-

werking en doel dat we hoopten te bereiken; Werkdruk 

bij de huisarts verminderen en de ‘saam’redzaamheid in 

het dorp bevorderen. 

Onderzoek naar de dorpsondersteuner 

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van Het Aletta 

Jacobs College, School of Public Health (R.U.G.) in op-

dracht van Vereniging Groninger Dorpen en het Healthy 

Ageing Network Northern Netherlands ( HANNN) zijn in 

februari gepresenteerd door onderzoeker Richard Jong A. 

Pin. 

De belangrijkste conclusie van het onderzoek. Zowel de 

kwalitatieve als de kwantitatieve analyses suggereren dat 

de inzet van een dorpsondersteuner de zorgkosten verla-

gen en dat het welzijn en de leefbaarheid in de geëvalueer-

de dorpen positief wordt beïnvloed. Daarmee zijn zeer 

waarschijnlijk de baten groter dan de kosten. Voorts blijkt 

uit de analyse dat (financiële) ondersteuning van de over-

heid en/of zorgverzekeraars noodzakelijk is om de inzet van 

een dorpsondersteuner mogelijk te maken, en de kwaliteit 

en de continuïteit ervan te waarborgen.  

Covid-19  

En toen was daar het coronavirus. Een vreemde periode 

waarin gelijk actief gehandeld is. Hulp aanbieden en inven-

tief omgaan met de nieuwe regels. Er werden twee acties 

opgezet; Eén met tekeningen van kinderen voor de oude-

ren en een actie waarbij de ouderen in plaats van geza-

menlijk te eten in het dorpshuis het eten thuisbezorgd kre-

gen van ons lokale restaurant De Molenaar, om ook hem 

een hart onder de riem te steken. Verder heb ik vooral tele-

fonisch contact gehad met de mensen van de Verzoamel-

stee en de mensen met een vraag of die ik nog monitor. 

Ook regende het natuurlijk annuleringen voor de zalenver-

huur van het dorpshuis en mensen die zich aanmelden als 

vrijwilliger om bijv. boodschappen of medicatie te halen. Ik 

heb veel achter de computer gezeten om mail te beant-

woorden en mensen gebeld om te vragen hoe het ging. Na 

een paar weken werd het echter steeds stiller…  

Je merkte dat men zich (zover mogelijk) aangepast had aan 

de nieuwe situatie en dat het grootste gros mensen geluk-

kig een netwerk van familie en buren om zich heen heeft 

om hen te helpen waar nodig.  
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In overleg met de werkgroep hebben we, na een week of 

zeven, deur aan deur geflyerd om nogmaals te benadruk-

ken dat we over een super vrijwilligersnetwerk beschikken 

en dat je met al je vragen bij de dorpsondersteuner terecht 

kan. We hebben gekozen voor deur aan deur om een zo 

groot mogelijke groep mensen te bereiken. Ook de men-

sen die niet op Facebook zitten of het Nijsjoagertje niet 

lezen. Hierop kwamen veel positieve reacties uit het dorp 

en vrijwilligers vonden het fijn dat er waardering voor hen 

werd uitgesproken. Hoe nu verder... 

Op dit moment komen er weinig zorgvragen en ik denk dat 

Onderdendam gewoon écht beschikt over een fantastisch 

stukje noaberschap. De vrijwilligersbank “Noaberschap” 

staat. Mocht de vraag toenemen dan kan dit snel opgepakt 

worden en bij de juiste vrijwilliger / organisatie worden on-

dergebracht. Doordat de vrijwilligersbank nu een stevige 

basis heeft komt er ruimte om mij meer te richten op de 

andere twee pijlers. In het kader van de dorpse zaken 

houd ik mij bezig met de planning van de zalenverhuur en 

het bijbehorende coördineren van de vrijwilligers vergt in 

deze coronatijd, wat extra aandacht. Ook het inrichten van 

het dorpshuis aan de anderhalve meter norm vergde enige 

creativiteit. Aanjagen, verbinden en alles in goed banen 

leiden. Daarnaast ben ik druk bezig met de derde pijler; het  

Toerisme 

Ook vanwege Corona komt deze derde pijler nu pas een 

beetje op gang. (Dit had ik natuurlijk graag in het voorjaar 

flink doorgepakt). Ik bied ondersteuning bij de organisatie 

van een trekvaartroute. Voor deze route, (door twee cam-

pingeigenaren bedacht ) waarbij Onderdendam het middel-

punt is, proberen we zoveel mogelijk krachten ( organisa-

ties, bedrijven, initiatieven ) te bundelen. Ook ben ik weer 

met de mannen van de haven in gesprek om te kijken of 

we een gezamenlijke activiteit kunnen organiseren. Intus-

sen ben ik weer aanwezig in het dorpshuis. Langzaam 

druppelen de mensen weer binnen en ik denk dat na de 

zomer, als de verzoamelstee en het ‘normale’ verenigings-

leven weer begint er ook wel weer meer (zorg)vragen bin-

nen komen. 

Al met al is er toch een hoop werk verzet, ook in deze iet-

wat vreemde tijd. Ik blijf meebewegen op de tendensen 

binnen ons dorp en denk dat dit dé manier is voor Onder-

dendam en dat mijn functie zo de grootste meerwaarde 

heeft. Nu eerst genieten van een welverdiende vakantie en 

schuif gerust eens aan voor een kop koffie na 17 augustus.     

Warme groet, Erika Witsenboer Eilander 

Expositie KLEI in De Kerk 
 

Zonder klei geen bakstenen en zonder baksteen geen  

Amsterdamse School. Maar er is zoveel meer te maken 

van (Groninger) klei! 

 
Van 18 september tot en met 18 oktober zullen drie kera-

misten dit laten zien met een expositie in De Kerk.  

 

De drie exposanten en hun werk. 

 

Jan Mulder 

In de wereld om hem heen zijn vele 

vormen te ontdekken die voor hem inte-

ressant zijn om op te slaan, om het in 

een later stadium te gebruiken en er 

mee te experimenteren. 

Een heilige regel die hij zichzelf 

stelt:  Het resultaat moet in de juiste 

verhoudingen afmeting en vooral in 

balans zijn. Het geheel moet kloppen. 

 

Wim de Boer  

Het Reitdiepgebied, het Groningerland 

met zijn wierden, prielen, maren en dij-

ken en omzoomd door het Wad, het 

land van klei door de zee hier  

gebracht vormt de 

inspiratiebron voor zijn werk.  

  

Marchien Cordes 

Ze bouwt objecten uit klei en gevonden stukken oud ijzer. 

De klei wordt meestal in een Raku-oven gebakken en in 

zaagsel gesmoord. Door dit 

proces gaan de klei en het ijzer 

een uiterlijke symbiose aan. 

Inspiratie: scheepvaart, oudheid 

en archeologische vondsten. 

Daarnaast is er nog een kleine 
tentoonstelling over baksteen 
en de voormalig Steenfabriek Allershof te Onderdendam. 

 

 

 

 

 

De expositie is geopend van 11.00-17.00 uur op vrijdag, 

zaterdag en zondag. De toegang is gratis en het werk van 

de keramisten is te koop! 
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Onderdendam onkruidvrij 
 
Is het u ook al opgevallen dat het onkruid in Onderden-

dam als sneeuw voor de zon verdwijnt? Goten, parkeer-

plaatsen, straten, hele kerkpleinen… het ene moment zijn 

ze groen en het volgende  

moment is alles weer strak en 

grijs (of rood). 

 

De man achter deze enorme 

actie is Eise Pieter Smit, hier  

gefotografeerd door Willy 

Veenstra  tijdens het krabben 

van het kerkplein van De Kerk.  

 

We weten niet of Eise ook is in 

te huren om privé straatjes te 

fatsoeneren maar in ieder geval ziet onze openbare ruimte 

er weer een stuk netter uit! 

Tafel gedekt 
 
In De Kerk is de tafel gedekt met servies, glaswerk en 

bestek uit de jaren ‘30 en ‘40. Als het weer kan wordt er 

wellicht een keer echt een maaltijd geserveerd. Wel  

eentje die bij de leeftijd van De Kerk en het servies past 

uiteraard.  

De plaatselijke commissie denkt aan: 

groentesoep vooraf, daarna aardappelen, boontjes en een 

procureurlapje. Als toetje wellicht warme vanillevla met 

een vel of  zelfgemaakte watergruwel. Heerlijk. 

Terras dorpshuis open - word vrijwilliger! 

Sinds 11 juli is het terras van het dorpshuis weer open. Op 

zaterdag kan iedereen van 12:00 tot 20:00 weer terecht 

voor een kop koffie met gebak, tosti’s, panini’s, ijsjes en 

natuurlijk vanaf ca. 17:00 SNACKEN! Op zondag is het 

terras geopend van 12:00 –17:00 uur. 

 

Bellen voor patat mag nog wel, maar is niet meer verplicht. 

Houdt gelieve wel de 1,5 meter rekening in acht en als je 

op het terras of in zaal 2 wilt eten geldt; VOL = VOL 

We reserveren geen tafels, wie het eerst komt, wie het 

eerst maalt. Anders gelieve even wachten of meenemen. 

Ben je nog geen vrijwilliger, maar lijkt het je wel leuk om 

een keer een dienstje te draaien? Hoe meer vrijwilligers 

hoe meer vreugd!! Diensten zijn 3 á 4 uurtjes en je staat 

altijd met zijn tweeën.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er wordt gewerkt met een handig inzetrooster waar je zelf 

kunt aangeven wanneer je wel en niet kunt.  

 

Aanmelden mag bij Jacqueline Helmholt-Rozema via  

bejastas@kpnmail.nl 

Yoga in de Kerk route 

Diverse docenten en diverse yogavormen, meditaties en zang in en om Groninger kerken. Twee routes op zaterdag 29 

en zondag 30 augustus leiden je langs de mooiste plekjes op t Groninger platteland waar yoga-docenten uit heel Neder-

land je een verstillende, verbindende ervaring geven. 

 Route A) Warffum, Breede, Tinallinge, Saaxumhuizen, de dijk bij Westernieland, Warffum 

 Route B) Warffum, Onderdendam, Stitswerd, Usquert, Warffum 

 

DE KERK in Onderdendam doet ook mee! Groepen zijn zo samengesteld dat in iedere kerk de gepaste afstand van 1,5 

mtr aangehouden kan worden. Actieve yogalessen vinden ook plaats naast de kerk in het gras. Na de les is er tijd om 

naar de volgende les te gaan, nog even rond te kijken in de prachtige dorpjes.  

 

Meer informatie: https://www.yogaindekerk.nl/  

https://www.yogaindekerk.nl/


15 

Belangrijke telefoonnummers  
 
 

Huisartsenpost 

Na 17.00 uur en voor 8.00 uur, in het weekend en 

op feestdagen. Tel: 0900 - 9229 

 

Tandarts 

In het weekend is er om 11.00 uur en 17.00 uur een 

spreekuur. Buiten deze spreekuren is de  

verantwoordelijk tandarts na telefonisch overleg te 

consulteren. Naam en telefoonnummer van de 

dienstdoende tandarts is te beluisteren op de tele-

foonbeantwoorder van uw eigen tandarts. 

 

Apotheek  

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

In het weekend en op feestdagen gesloten. Buiten 

openingstijden en voor spoedgevallen contact  

opnemen met: Martini Apotheek (24 uur geopend) 

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen 

Tel: (050) 524 57 00 

 

Na 23.00 uur melden bij balie spoedingang 

 

Uitvaartverzorger  

Aaldert ten Have 

Schoolstraat 8 

9991 BJ Middelstum 

Tel. 06-48647246 

email: info@uitvaarttenhavemiddelstum.nl 

 

Dierenartsen 

Dierenartsenpraktijk Van Stad tot Wad, Bedum Voor 

gezelschapsdieren: 050-3014260  

Voor landbouwhuisdieren: 0596-518242  

Dierenartsenpraktijk Noord West Groningen, Win-

sum Tel: 0595-441800 

 

Politie / Brandweer / Ambulance: 

Alarmnummer dringende meldingen 0900-88 44 

 

 

Grote rampen en paniek bel: 112 

Kerkdiensten , 

Wij hebben (nog) geen roosters ontvangen van 

de kerken.  Wellicht zijn er nog steeds restricties 

wegen het corona-virus. Informeer bij uw eigen 

kerk!   

Een van de posters, ingeleverd voor de 
dorpsdemocratie.  Mijn Onderdendam…. 
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Kopij is van harte welkom! 
 
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!  

 

Stuur uw kopij in word per e-mail, uiterlijk 23 augus-

tus naar de redactie van het Nijsjoagertje:  

nijsjoagertje@outlook.com  

 

Redactie:  

Eddy Buisman, Annemieke Neuteboom, en  

Annemiek Wassenaar 

 

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  

 

Donaties:  

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

NL78INGB0009014281 t.n.v. ‘t Nijsjoagertje 

Agenda: 
 
Zaterdagmorgen 15 augustus om 10.00 
uur op het terras van het dorpshuis verkoop kaarten Pé 
en Rinus! Optreden van het duo: 17 september. 
 
29/30 augustus: Yoga in Kerken 
 
Donderdag 10 september: verkeersavond met provincie 
en gemeente. Nadere info volgt in de uitnodiging die huis 
aan huis verspreid wordt.  
 

Van 18 september tot en met 18 oktober tentoonstelling 

KLEI in De Kerk. Vrijdag, zaterdag, zondag van 11:00-

17:00 uur. Toegang gratis. 

 

Terras dorpshuis geopend op zaterdag van 12:00—

20:00 uur 

 

Terras dorpshuis op zondag geopend van 12:00—17:00 

  

Oud papier 

Uw oud papier wordt niet opgehaald maar u kunt het pa-

pier 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. 

Auteursrecht foto’s Nijs-
jagertje 
 

Heeft u beeldmateriaal bij 

uw kopij voor ons krantje? 

Zorg dan dat u zeker weet 

dat u de foto of de afbeel-

ding mag gebruiken. Er 

rust altijd auteursrecht op 

foto's, ook als ze op inter-

net staan. Een aantal ad-

vocatenkantoren heeft zich 

inmiddels gespecialiseerd 

in het opsporen van onjuist 

gebruikte foto's. Hiertoe 

zijn speciale zoekmachi-

nes ontwikkeld. Omdat het 

Nijsjoagertje ook online 

staat, zijn illegaal gebruikte 

foto's gemakkelijk te vin-

den. Dus om boetes te 

voorkomen: gebruik alleen 

eigen foto's, beelden waar-

voor u toestemming hebt 

gekregen van de maker of 

foto’s waarop geen copy-

right rust. 

Onderstaande foto uit de collectie van Aart Brakema:  
 
http://www.aartbrakema.nl/oude%20foto%27s/index.html  

http://www.aartbrakema.nl/oude%20foto%27s/index.html

