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Model ‘samen besluiten voor Onderdendam’ 

krijgt vorm. 

Het model voor dorpsdemocratie krijgt langzamerhand steeds meer vorm. Op 
basis van onderstaand model en de uitkomsten van alles wat we tot nu toe heb-
ben opgehaald zijn we een eerste voorstel aan het uitwerken. 17 november 
kan je hierover meedenken.  

Aanbevelingen 
 
Op basis van wat we tot nu toe opgehaald hebben in het dorp hebben we de 
volgende aanbevelingen: 

Creëer een democratische en brede dorpsvertegenwoordiging 
Maak het laagdrempeliger en toegankelijker om deel te nemen aan de 
dorpsvertegenwoordiging 
Organiseer een klankbordgroep die gevraagd en ongevraagd advies kan 
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geven 
Gebruik een mix van methodes om het dorp te 
betrekken en te informeren 
Maak zichtbaarder welke werkgroepen en veren 
gingen er zijn (incl. contactpersoon) 
Zorg voor een jaarlijkse uitwisseling tussen wer 
groepen en verenigingen 
Creëer mogelijkheden voor denkers en doeners 
om actief te zijn 

 
17 november werksessie ‘samen besluiten voor 
Onderdendam’ 
 
We organiseren op 17 november van 19:30 tot 21:30 
u een werksessie waarbij we het eerste prototype pre-
senteren en dit gezamenlijk verder aanvullen en aan-
scherpen. Denk hierbij aan de volgende vragen: 

Welke functies heeft de dorpsvertegenwoordging? 
Welke rechtsvorm leent zich hiervoor het beste? 
Wat zijn de onderwerpen waar je als dorp  
over wilt beslissen? 
Hoe zorg je voor een diverse groep bewoners die 
namens en voor het dorp kunnen spreken? 
Hoe betrek je het dorp hierbij? 

 
Je kunt je nu hiervoor aanmelden via 

 
hallo@maykezandstra.nl.  

 
Het is erg belangrijk dat een brede groep mensen 
meedenkt, dus we hopen dat veel mensen zich aan-
melden. In verband met de corona-maatregelen zal 
de bijeenkomst digitaal plaatsvinden. 
 
Vlogs 
 
Zoals jullie vast gezien hebben, zijn we ook aan het 
vloggen: we maken korte video’s over de democrati-
sche waarden in Onderdendam. Deze vlogs zijn te 
vinden op www.onderdendam.com en op de face-
bookpagina van Onderdendam. 
 
Mayke en Maartje 
hallo@maykezandstra.nl  

Nieuws van de Dorpsondersteuner 

 
Noaberschap 
 
Weer een Lockdown… 
Een halve ditmaal. En dat terwijl de cijfers hoger zijn 
dan in het voorjaar en er meer besmettingen in deze 
regio zijn. Begrijpt u het nog? 
Met deze maatregelen zijn er weer een hoop restric-
ties en valt voor veel mensen een (groot?) deel van 
het sociale contact weg. Ik denk dat het belangrijk is  

 
dat we juíst nu, weer even extra omkijken naar onze 
familie, buren en mede dorpsbewoners. De 
‘donkere’ periode komt er weer aan en wij hopen 
natuurlijk allemaal dat we over een paar weken weer 
wat meer vrijheden krijgen en elkaar weer mogen 
bezoeken en/of de feestdagen door kunnen bren-
gen. 
 
In het volgende Nijsjoagertje zullen we een idee 
voor de Decembermaand naar voren brengen, maar 
om dit idee ( van een dorpsbewoner ) concreet te 
kunnen maken, zijn we nog even afhankelijk van de 
volgende persconferentie. 
 
Heeft u in de tussentijd vragen of ideeën, mochten 

er zaken zijn waar u hulp bij nodig heeft of u wilt ge-

woon even uw ‘ei kwijt’, dan ben ik bereikbaar per 

mail of telefoon en u kunt gewoon 1 op 1 een af-

spraak maken in het dorpshuis. 

Sint Maarten op 11 november 

Sint Maarten mag doorgaan! Of toch niet? Ten tijde 
van dit schrijven was ik zeker van wel. Maar tot mijn 
verbazing hoorde ik op Radio Noord dat het toch 
afgeraden wordt. Vooralsnog houden we het er 
maar op dat het wel door mag gaan, als ik de websi-
tes van de gemeente en de veiligheidsregio mag 
geloven. 
Er zijn wel wat (extra) richtlijnen opgesteld m.b.t. de 
veiligheid. De website van gemeente Het Hogeland 
verwijst door naar de website van de veiligheidsre-
gio Groningen.  
https://veiligheidsregiogroningen.nl/nieuws/tips-voor-
sint-maarten-in-coronatijd/  
Hier vind u alle informatie en een aantal tips. 
Als u niet mee kunt doen vanwege gezondheids-
klachten wordt aangeraden om een briefje op de 
deur te hangen. Wat ik zelf altijd mooi vind en wat 
sowieso elk jaar al veel gebeurt is verlichting bij de 
voordeur aan of bijv. een windlicht neerzetten, zodat 
de kinderen weten waar ze welkom zijn. 
En nu maar in de gaten houden en hopen dat het 
door mag gaan… 

http://www.onderdendam.com
mailto:hallo@maykezandstra.nl
https://veiligheidsregiogroningen.nl/nieuws/tips-voor-sint-maarten-in-coronatijd/
https://veiligheidsregiogroningen.nl/nieuws/tips-voor-sint-maarten-in-coronatijd/
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Toekomst sv Onderdendam ligt in het 
water 

 
Trrrr….trrrr… de telefoon gaat. Voorzitter SVO 
staat er groot op mijn scherm. Voor u als dorps-
bewoner is dat niet zo bijzonder waarschijnlijk. 
Voor mij betekent deze club veel meer dan alleen 
maar voetbal. Deze voetbalvereniging staat voor 
verrassing, plezier en bovenal voor iets unieks. 
De voorzitter is de perfecte leider van onze prach-
tige vereniging. Als club staan we namelijk be-
kend om onze ludieke acties. Na de spelersbus 
verloren we ons voordeel. We zijn weer een gewo-
ne voetbalvereniging met 2 senioren teams, een 
bestuur en een grasmat om op te spelen. Niets 
meer en niets minder. Daar moest dus iets aan 
veranderen.  
 
De brainstromsessies beginnen als de drank het ge-
dachten proces versnelt en het onmogelijke op tafel 
komt. Nieuwe dugouts, nieuwe doelen, professionele 
wedstrijdbal, een nieuw clubhuis… U raadt het al, het 
was niet uniek genoeg. Zeker het laatste was ondenk-
baar, aangezien vele vrijwilligers de gehele kantine in 
een nieuw jasje hadden gestoken. 
 
Als de KNVB dan de competitie indeling bekend 
maakt en het blijkt dat de vereniging met zijn twee 
senioren teams is ingedeeld in de 6de klasse reserve, 
pas dan begint het seizoen echt! Warffum, Stedum, 
Zandeweer, Bedum, Baflo, Sauwerd, Winsum, Kan-
tens, Middelstum en Ten Boer maken de competitie 
van 12 teams compleet. In de Noordoostpolder heb-
ben ze het tien dorpen toernooi. Hier in de provincie 
Groningen noemen we dat competitie. Elk dorp in on-
ze regio neemt het maar liefst vier keer op tegen het 
oranje/groene voetballeger uit Onderdendam. Het 
vergelijken is begonnen en men komt tot maar één 
conclusie… Elk dorp is goed te bereiken, over land 
maar ook over water 

…. 
Onderdendam heeft een rijke geschiedenis als het 
gaat over water. Het dorp heeft zijn oorspronkelijke 
naam eraan te danken. Het prachtige dorp, waar wa-
terwegen samen komen en het Scheepsjoagen ieder 

jaar van zich doet spreken. Als je dan als voetbal-
club je dorp zo kan vertegenwoordigen kan je dat 
niet na laten. Echter zult u weten dat ook de sport-
vereniging moet denken aan de kleintjes. Zo doende 
komen we bij onze hoofdsponsor. Powerfield, een 
bedrijf dat zich inzet voor verduurzaming in onze 
maatschappij. Zij werken aan een duurzame toe-
komst met zonneparken. Echter zien ze ook in dat 
kleine verenigingen, het zwaar hebben, door te in-
vesteren in een boot kunnen we genieten van de 
flora en fauna van onze provincie. Want de wereld 
ziet er vanaf het water een stuk anders uit. Zo kun-
nen we met dank aan onze sponsor de toekomst 
weer vanaf het water te gemoed varen. 
 
Na even treuzelen pakte ik dan eindelijk de telefoon 
op…. Heey Voorzitter, hoe is het?. En daarna volgt 
en een natuurlijk gesprek tussen twee voetbalvrien-
den. Tot slot komt de vraag of ik vrijdag wat te doen 
heb. Toevallig had ik deze vrijdag niets op het pro-
gramma staan. Dat komt goed uit, hoor ik aan de 
andere kant van de lijn. Kun je met Dennis Smeding 

de boot halen? Boot… he? Serieus… En zo ge-
schiedde. Er kwam een planning tevoorschijn waar-
aan ik nog lang herinnert zal blijven. Vrijdag 9 okto-
ber 2020, om 9:15 kop koffie in Onderdendam. En 
zo geschiedde… 
 
Als dan op deze bewuste vrijdagochtend, om 8 uur 
de wekker gaat weet je genoeg! Dit wordt een hele 
mooie, bijzondere dag. Onderweg naar Onderden-
dam passeren verschillende gedachten. Wat voor 
boot zal het zijn en waar moeten we die boot van-
daan halen. Aankomend in Onderdendam word ik 
vriendelijk ontvangen met een kop koffie. We ver-
trekken zo naar Slotervaart, door de provincie Gro-
ningen, door Friesland over de afsluitdijk en dan ko-
men we aan in Noord-Holland. Een provincie waar 
boten in de geschiedenis een behoorlijke transport-
functie hadden. Zoals ook onze boot heeft gehad. 
De reis door Noord Nederland zal ik niet snel verge-
ten. Het was een gezellige rit. Aankomend in een 
klein dorp, met een naam die de omgeving goed 
omschreef, gingen we opzoek naar een bijzondere 
eigenaar. Dhr. Jan Aal. Een man die zijn achter-
naam eer aan deed. Zeker in de omgeving was hij 



4 

lers in Onderdendam. Waar een kleine verenging 
groot in kan zijn. Als de havenmeester, het juiste 
signaal geeft, varen we de boot in de takel. Na in-
structies van deze bekwame man takelden we de 
boot uit het water, in de lucht boven het dok. Hier 
konden we de onderkant van het vaartuig bewonde-
ren. Dit zag er buiten gewoon goed uit. Als de boot 
dan in de lucht hangt, zien we de havenmeester, 
bedenkend kijken. “Als het dikste er maar van af is” 
roept onze doelman naar de Hollander die er niets 
van snapte. Na het schoonspuiten van de onderkant 
van de boot, moest het vaartuig achter op de trailer. 
Nadat onze rechtsachter de vrachtwagen onder de 
boot had geplaatst ging het geschuif met pallets, 
waar de boot op rustte, beginnen. In “Nieuw Haven” 
bleek dit spectaculairder te zijn dan het aanleggen 
van een gasvezel kabel. Aangezien hulp vanuit deze 
mannen werd aangeboden. Als de chauffeur van 
dienst, tevreden was over zijn last, vertrok de cara-
vaan ter land terug naar Groningen. 
 

De terugreis was nog bijzonderder dan de heenreis. 
Nu reden we voor of achter ons transport aan naar 
Bedum. Hier stond het bedrijf Wieringa op ons te 
wachten, om ons vervoersmiddel voor de komende 
jaren weer te water te brengen. Over de afsluitdijk, 
door Friesland, naar Groningen. Waar onderweg 
vele voorbijgangers hun hoofd achterste voren 
draaiden om ons vaartuig te bewonderen. Zo snel 
als we konden zetten we de reis voort naar het hoge 
noorden. Over de ring bij Groningen naar Bedum. 

de man waar je moest zijn. Hij hielp ons in de boot, 
werkte de laatste handelingen af en toe ging de boot-
reis terug naar huis beginnen. Te land, ter Zee en in 
de lucht… 
 

U zult als lezer begrijpen dat een boot niet zo maar uit 
het water gehaald kan worden. Hiervoor hadden we 
een afspraak staan in de haven dichtbij. Na een half 
uurtje varen, zouden we deze haven kunnen berei-
ken. Echter bleek er een obstakel in het water te zit-
ten. De sluis, de planner van deze dag had alles sterk 

gepland en de sluiswachter stond op ons te wachten. 
Deze stoere man, met behoorlijke waakhond, deed 
vermoeden dat er niet met hem te sollen viel. Geluk-
kig waren we met z’n tweeën en bleef zowel de hond 
als de sluiswachter opgepaste afstand. Voor de echte 
waterliefhebbers is dit een bijzondere ervaring. Als 
Nederlander moet je deze ervaring eens mee maken. 
Zo gingen ook wij als spelers van Onderdendam deze 
ervaring aan. De sluis bracht ons naar een hoger le-
vel, misschien ook iets voor ons als vereniging. Een 
mechanisme waardoor ons peil naar een hoger ni-
veau wordt gebracht… Iets voor in de toekomst mis-
schien. Nadat we op het juiste waterpeil waren beland 
konden we de sluis verlaten en de haven in varen. 
 
Aangekomen in de haven stond een bekende Onder-
dendammer ons op te wachten. Zijn werkgever Hol-
trop VD Vlist had het transport van de boot aan hem 
toegewezen. Zo stond Gerjan van der Laan, in overal, 

bij de takel te wachten. Wederom een van onze spe-
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Hier stonden de spits en de verdedigende middenvel-
der van ons eerste elftal op ons te wachten. Waar 
blijft dat ding? Hoor je ze roepen. Zo zie je maar 
weer. De jeugd..  dat denkt dat alles maar vanzelf 
gaat! Iets na ons draaide de oranje vrachtwagen van 
Holtrop het erf van Wieringa op. Ook hier was het ont-
vangst goed te noemen. Men was bereidt ons te hel-
pen het vaartuig weer ter water te laten. Een shovel 
en een kraan brachten het vaartuig van ruim drie ton 
te water. Zo was het cirkeltje bijna rond! 
 
Nadat we de mannen van Wieringa bedankt hadden 
stapten de vier spelers van sv Onderdendam in het 
vaartuig. De route door het water van Bedum naar 
Onderdendam is onbeschrijfelijk. Deze tocht van am-
per 20 minuten beschreef alles. Het onwerkelijke ge-
voel, je ziet de tegenstanders al lachen en denken. 
Echter beschrijft dit ook hoe wij als club zijn. Door te 
kijken naar elkaars kwaliteiten en deze te gebruiken 
slagen wij erin iets unieks te doen. Een voorzitter die 
initiatief neemt, een penningmeester die meedenkt, 
een doelman die de planning regelt, een rechtsback 
die het transport organiseert en een passagier die 
alles op papier zet voor hen die er niet bij kon zijn. 
Onderdendam staat symbool voor hen die denken in 
mogelijkheden en oplossingen. Die kansen benutten 
waar anderen zich bedenkelijk opstellen en uiteinde-
lijk niet durven toe happen. U kunt trots zijn op uw 
dorp, waar mensen ervoor elkaar zijn, om elkaar den-
ken en uiteindelijk verhalen vertellen over die goede 
oude tijd! 
 
Tot slot willen we u zeker in deze periode gezondheid 
toe wensen. Denk om u zelf, denk om u buren en blijf 
denken aan de tijd die komt. Hopelijk kunnen we u 
eens uitnodigen om vanaf het water het dorp te be-
wonderen. Een rondje te varen, door onze prachtige 
provincie en te genieten van het leven. Want uiteinde-
lijk is het daar allemaal om te doen. Plezier, voldoe-
ning en met een glimlach terugkijken op wat er is ge-
weest of vooruit kijken naar wat er komen gaat. Het 
gaat u goed! Blijf gezond! Namens de gehele sport 
vereniging Onderdendam wensen wij u het beste voor 
de toekomst. 
 

Update vanuit de verkeeerscommisie. 
 
In het vorige krantje hebt u het verslag van de ver-
keersavond kunnen lezen. Graag doen wij verslag 
van de laatste ontwikkelingen. 
 
Op 13 oktober heeft de verkeerscommissie een eer-
ste overleg gehad met ambtenaren van gemeente 
en provincie. Tijdens deze afspraak zijn de mogelijk-
heden verkend om de geluiden van de verkeers-
avond een goed vervolg te geven. 
 
Op donderdag 22 oktober heeft gedeputeerde Fleur 
Gräper een werkbezoek gebracht aan het dorp. 
Wij hebben als verkeerscommissie de problemen 
die er zijn in het dorp uitgelegd. Samen hebben we 
een rondgang door het dorp gemaakt. Ook de wet-
houder Eltjo Dijkhuis van de gemeente Het Hoge-
land was aanwezig bij het overleg en de rondgang. 
Zowel de gemeente als de provincie erkennen dat 
de verkeerstromen in het dorp te groot zijn. Men wil 
samen met de verkeerscommissie kijken naar aan-
passingen van deze stromen, met name voor het 

vrachtverkeer. 
 
Komende tijd zullen er online vergaderingen ge-
pland worden met de verkeerscommissie en ver-
keersdeskundigen van de provincie. Ook zal er mo-
gelijk nog een analyse plaatsvinden van de ver-
keersstromen van met name het vrachtverkeer. De 
vraag is dan niet hoeveel verkeer er door Onderden-
dam komt (die cijfers zijn bekend), maar vooral 
waarom men via Onderdendam rijdt. Wat opviel in 
het overleg met de gedeputeerde dat zij ruimte bied 
om buiten gebaande paden te denken. Wel werd 
duidelijk dat er voorlopig geen budget is voor grote 
infrastructurele oplossingen. 
 
Wat gebeurt er op korte termijn? 
De trillingsoverlast bij de tillen ( Bedumerweg en 
Middelstumerweg ) zal door middel van nieuw asfalt 
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tijdelijk worden verbeterd. Verder zal in overleg ge-
keken worden wat er bij de ingangen van het dorp 
kan worden veranderd om de overlast te beperken. 
Ook gaat de gemeente kijken naar de putten en on-
effenheden in de weg die overlast geven en alle om-
ver gereden paaltjes en andere objecten, om die te 
herstellen. 
 
Daarvoor doen wij een beroep op u, welke put 
geeft u overlast? Welke oneffenheid zorgt voor 
trillingen? Geef het door via : jonk-
h112@planet.nl, noem de precieze locatie (straat 
en huisnummer) en geef aan welk type overlast u 
heeft. Wij leggen het dan bij de gemeente/
provincie neer.  
 
Op de verkeersavond in  september heeft de gede-
puteerde aangegeven voor het eind van dit jaar te-
rug te komen om met het dorp te praten. Die intentie 
is er nog steeds. We zullen wel kijken naar wat prak-
tisch haalbaar is gezien de beperkingen om elkaar 
te ontmoeten door de Coronamaatregelen. Dit kan 
betekenen dat we het vervolg moeten uitstellen. 
 

Tot slot  

De verkeerscommissie heeft aan het participatiepunt 

van Veilig Verkeer Nederland om nieuwe 30km stic-

kers gevraagd. Zodra we deze hebben zullen we 

een aantal dorpsgenoten benaderen om deze met 

ons te gaan verdelen. Het is maar een kleine maat-

regel, maar met de komst van de nieuwe containers 

was de sticker bijna uit het straatbeeld verdwenen. 

Dorpskrantje, websites, facebook in 
Coronatijd. 
 
In deze tijd, waarin mensen elkaar beduidend minder 
vaak tegenkomen dan anders krijgen het dorpskrant-
je, de verschillende websites en de facebookpagina 
van Onderdendam steeds meer betekenis. Het zijn 
immers kanalen waarin men geïnformeerd kan wor-
den over allerlei zaken betreffende het dorp. 
 
Zo leest u in deze krant dat er op 17 november as 
een belangrijke (digitale) bijeenkomst plaatsvindt 
over de dorpsdemocratie. Zo vindt u belangrijke tele-
foonnummers in het Nijsjoagertje naast kerknieuws, 
Verzoamelstee-nieuws enz, enz.  
 
En toch lijkt het einde nabij van onze dorpskrant. In 
januari zet ondergetekende na 21 jaar definitief een 
punt achter zijn bemoeienissen met het krantje. Er 
heeft zich nog GEEN vervanger aangemeld. Wel is 
er animo om het krantje in noord-Onderdendam te 
bezorgen. Er moet echter een redacteur bijkomen, 
die naast het schrijven ook het krantje in elkaar kan 
zetten. Op dit moment gebeurt dit door ondergete-
kende en Annemiek Wassenaar, maar met één per-
soon is het niet te doen. Het betekent dat je aan het 
eind van iedere maand niet meer wegkunt als er 
geen ander is, die het krantje kan maken.  
 
Waarom stoppen met het Nijsjoagertje zult u zich af-
vragen. Daar is maar één reden voor: het is de hoog-
ste tijd voor nieuwe ideeën van een jongere genera-
tie. Zodat het hele dorp even weer wakker wordt ge-
schud door een nieuwe aanpak. De huidige aanpak 
is in 1999 gestart en hobbelt voort.  
 
Hetzelfde geldt voor de website onderdendam.com. 
De website, die dagelijks door meer dan 100 mensen 
wordt bezocht. Ook die behoeft vernieuwing, waartoe 
ondergetekende zichzelf niet meer in staat acht. Ook 
de samenhang tussen de diverse websites, waarvan 
sommige slechts een foto en een telefoonnummer 
kennen behoeft nodig nadere studie.  
 
Voor u het weet is het dorp zowel het maandblad als 
onderdendam.com kwijt en dat zou erg jammer zijn. 
De laatste tijd zijn er zoveel nieuwe bewoners naar 
ons dorp gekomen, dat ik me niet kan voorstellen, 
dat daar geen redacteur/redactrice tussen zit. Om het 
dorp levendig te houden en elkaar op de hoogte te 
houden van het wel en wee is een krantje en een 
goede website pure noodzaak.  
 
Als er iemand over de streep getrokken moet wor-
den, laat hij/zij zich dan even melden (0622427805) 
De krantjes van december en januari kunnen dan 
mooi samen gemaakt worden. 
 
Eddy Buisman. 

 
 
 
 
 
 
 
Beste Verzoamelsteesters, 
 
We zagen het aankomen.......we kunnen nog steeds 
niet beginnen met de Verzoamelstee. In het gunstig-
ste geval willen we proberen om  voor de kerst nog 
een koffieochtend te organiseren, maar dat hangt ui-
teraard heel erg af van de ontwikkelingen in de ko-
mende weken. 
Mocht dat ook niet lukken ,dan proberen we op een 
andere manier even het ""verzoamelsteegevoel"" op 
te roepen. 
We hopen dat iedereen goed op de been blijft, en we 
houden moed!!! 
Een hartelijke groet voor iedereen van de 
werkgroep  ""de verzoamelstee"". 
 
Corry, Aafke, Trijnie en Hanneke.  

mailto:jonkh112@planet.nl
mailto:jonkh112@planet.nl
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Vrouge vogels ien Onderndaam (171) 
 
Tekst: Kees Willemen 

Foto’s: Sieb-Klaas Iwema en Kees Willemen 

 
Het is een grijze, natte dag wanneer ik begin aan 
het schrijven van mijn maandoverzicht deze keer. 
Hoe was het weer en hoe gedroeg de natuur zich 
van maandag 28 september  tot en met zondag 25 
oktober? En het is voor mijn gevoel behoorlijk 
warm. En ditmaal is zondag 25 oktober erg repre-
sentatief voor die hele periode van acht en twintig 
dagen. 
Heel voorzichtig met maar kleine sprongen blijkt de 
temperatuur ’s ochtends rond 06u00 gemeten naar 
omlaag te gaan. 9.5 Graad was het gemiddeld in ok-
tober op dat tijdstip. In september was dat nog 11,1 . 
Helemaal niet zo slecht dus. Wat wel enorm anders is 
en dat moet voor iedereen duidelijk merkbaar zijn: het 
is steeds later licht ’s ochtends. En het gaat snel. 
Maandag 28 september kwam de zon om 7u31 op en  
was het aantal zon- uren op die dag theoretisch nog 
11u45 minuten. Vandaag , zondag 25 oktober was 
het tijdstip van zonsopkomst 7u20. Maar vergis je 
niet. De wintertijd is ingegaan, je moet daar een uur 
bij optellen. Feitelijk is dat moment dus 8u20. Dat is 
bijna vijftig minuten later en de tijd dat de zon theore-
tisch boven de horizon blijft staan, is ook aanzienlijk 

minder, 9u54 . We hebben hem weliswaar nauwelijks 
gezien maar dat kwam door de laaghangende bewol-
king. Dat de zon zoveel minder te zien is komt omdat 
de aarde in een steeds ruimere baan om de zon aan 
het draaien is. Die trage zonsopkomst zorgt wel soms 
voor schitterende beelden. Af en toe lopen je de rillin-
gen over het lijf. De lucht kan er ’s ochtends heel 
vroeg behoorlijk griezelig en dreigend uit zien . En ‘s 
avonds lijkt de hemel op sommige momenten in brand 

te staan. 
 
Winterslaap 
Aan de windrichting in die periode was heel goed te 
merken hoe het weer er globaal bijstond. Op zeven-
tien dagen van de acht en twintig woei die uit het 
zuidwesten. En bracht ook behoorlijk wat nattigheid 
mee. We hadden veel meer dagen dat er neerslag 
was dan droge momenten: 16 natte   tegenover 12 
droge dagen. Er viel in totaal in deze periode in mijn 
regenmeter 85,5 mm. Dat is weer aardig meer dan 
in september. Toen ving ik maar 77.5 mm. op. Uit-
schieters waren er ook : donderdag 8 oktober met 
21 mm. en zondag 11 oktober 18,5. Toch zorgde de 
hoge middagtemperaturen dat het gras welig groei-
de . Het betekende dat op de droge dagen er soms 
tot laat in de nacht er op het land gewerkt werd. 
Vanaf 16 oktober zag je overal nog ‘maai- treinen ’ 
van loonwerkers rijden. Zo maaide Harrie Roze-
boom aan de oostkant van het dorp op die vrijdag 
nog een van zijn percelen, spreidde het gras , liet 
het keren en in plastic balen verpakken. Praktisch 
allemaal op diezelfde dag. Zoveel haast was erbij.  
Vooral rond die dagen was het een komen en gaan 
van landbouwcombinaties op de wegen die samen-
komen in ons dorp. Die koortsachtige drukte in deze 
periode mag ik wel. Als het gras ingekuild is, de ma-
ïs verhakseld, de bieten gerooid , wordt het stil op 
het land. En lijkt op wat laat ploegen en wintertarwe 
zaaien na, het landschap  rondom ons dorp in een 
winterslaap te gaan. Dan worden de schapen van 
schapenhouder Ykema uit Wetsinge in de grasper-
celen los gelaten om het gras kort te houden. Dat is 
zo ongeveer de laatste buitenactiviteit die je ziet. 
Behoudens dat er hier en daar tot half november als 
het kan , nog koeien weidegang hebben. Hangt van 
de nattigheid en de buitentemperatuur af.  
 
Onheil voorspellen 
Zaterdag 10 oktober had ik voor het eerst mijn win-
terjas aan . Maar dat waren toch nog zeldzame mo-
menten. Wat viel er buiten aan natuuractiviteit nog 
te beleven deze maand ? Onverwachts kan die na-
tuur ineens heel dramatisch uitpakken. Donderdag 
15 oktober in de namiddag, terwijl ik mijn rondje 
deed aan de oostkant, een hoop gekrijs. Een Grote 
Zilverreiger [ Egretta alba L. ]   vloog op uit de wei 
van Rozeboom maar werd vrijwel direct op de huid 
gezeten door een aanstormende Blauwe Reiger 
[ Ardea cinerea ] . De zilverreiger probeerde met 
veel krijsen de aanvaller te intimideren. Maar de 
Blauwe beantwoordde dat met een aantal flinke tik-
ken met zijn machtige vleugels  en hij ging maar 
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door met 
meppen tot 
de Zilverrei-
ger het ha-
zenpad 
koos. Let 
wel, dit ge-
vecht speel-
de zich af op 
vijftien meter 
hoogte. 
Maar de vol-

gende dag zag ik de zilverreiger toch weer terug in 
die buurt. Hij had zich opgesteld naast de Noorder-
sloot die de percelen van Rozeboom en André van 
der Schans begrenst. Er wordt wel eens beweerd dat 
onverwachte activiteit van vogels onheil kunnen voor-
spellen. Laat twee dagen later de aarde in onze om-
geving nu weer voor de zoveelste  keer als gevolg 
van de gaswinning schudden Met als epicentrum 
Zandeweer en een kracht van 1.7 op de Schaal van 
Richter. 
 
Erocheir sinensis 
Er zijn niet alleen onheilspellende zaken te ervaren 
buiten. 
Donder-
dag 24 
oktober 
leken 
twee to-
renvalken 
wel een 
soort bal-
let samen 
op te voe-
ren boven 
de wei 
van, weer 
Rozeboom. Ze draaiden in de lucht om elkaar heen. 
Doken omlaag en stegen weer steil omhoog. Echt, 
een betoverend schouwspel was het. Geboeid raken 
door vogels , buiten is dat heel gemakkelijk. Maar 
wanneer je beneden naar de grond kijkt is er toch ook 

heel wat spannends te zien. Nooit had ik gehoord 
van de Roodpotige Boomwants [ Pentatoma rufipes 
L. ]  Sieb- Klaas Iwema kreeg hem voor de lens. En 
je kunt zien hoe klein hij is.  Hij is maar 13 tot 15 
mm. groot, heeft indrukwekkende schouders en ro-
de poten. Leeft op loofbomen , het liefst op eiken. 
Wantsen zuigen met een soort trechterboor hun 
prooi leeg. Kevers staan vaak op het menu.. Maar 
hij ’eet ‘ook vruchten. En kan bijzonder goed tegen 
de kou. In de winter, het seizoen waarin heel weinig 

insecten ac-
tief zijn,  kan 
je hem nog 
vaak treffen. 
Van een 
heel andere 
orde is de 
Chinese 
Wolhand-
krab [ Erio-
cheir sinen-
sis L. ] Deze 
is nog jong 

maar daarom niet minder gevaarlijk. Sieb-Klaas 
dook hem ergens op in een sloot. Wolhandkrabben 
trekken vanuit het binnenland naar zee en vreten 
letterlijk alles op wat ze aan jonge vissen of wat dan 
ook tegenkomen. Ze zijn ooit in de vorige eeuw uit-
gezet in o.a. de Elbe. Ze kunnen in sloten en vaar-
ten een hele vispopulatie uitroeien wanneer ze met 
velen zijn.  
Tenslotte, blijf niettemin van de natuur genieten ook 
al zijn er soms griezelige kanten aan. Hoe vertrou-
wenwekkend is niet een walnoot die tevoorschijn 
springt uit zijn vruchtomhulsel Als je dat ziet, krijg je 
het echte herfstgevoel. Wie houdt van struinen bui-
ten, rondkijken en dies meer zij, maar ook in de tuin 
achter het huis, komt met verhalen terug. Zoals al-
tijd , zijn die hier zeer welkom op het bekende adres:  
 

Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onder-

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

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

mailto:c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl
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Op de vraag: is het met de paplepel ingegoten zeg-
gen wij nee, de interesse in boten is later ontwik-
keld. Wij zien de sloepverhuur als leuke zomerbaan 
en herinvesteren daarom ook alles door in onze on-
derneming. Wij keren onszelf geen salaris uit. 
Wij hebben beide ook een passie voor de retail en 
werken met heel veel plezier bij de Maripaan Groep 
(Jumbo). Roemer is daarnaast nog bezig met het 
afronden van zijn HBO-studie.  
 
De ligplaats voor de sloep was tot op het laatste mo-
ment onduidelijk. Wij hadden de voorkeur om dicht 
bij de stad te liggen alleen kwamen wij er snel ach-
ter dat het erg moeilijk was om daar iets te vinden. 
Wij kwamen op het idee om de sloep in Onderden-
dam neer te leggen om een aantal weken te over-
bruggen. Deze ligplek beviel direct zo goed voor ons 
en de klant dat wij besloten om onze onderneming 
voort te zetten vanuit Onderdendam. Het landschap 
en de wateren in Noord-Groningen sprak ons ook 
veel meer aan dan varen door de binnenstad. Onze 
klanten komen uit het hele land en ook mensen uit 
de regio huren onze sloep graag. 
 
Wij streven beide naar werkgeluk en plezier. Wat wij 
nu doen met Sloepverhuur Groningen geeft ons veel 
energie en dat zorgt er voor dat wij veel leren over 
het ondernemerschap. Doordat wij alles binnen ons 
bedrijf zelf doen, van onderhoud, marketing en de 
financiën, leren en ontwikkelen wij onszelf iedere 
dag. Onze droom met Sloepverhuur Groningen is 
het streven naar de beste versie van Sloepverhuur 
Groningen. Bij ons staan kwaliteit, klanttevredenheid 
en plezier centraal.  
 
Daarnaast willen wij onszelf door ontwikkelen bin-
nen het ondernemerschap en zien wij dat als een 
heel mooi begin van een mooie ondernemerscarriè-
re.  
 
‘We zijn in Onderdendam met open armen ont-
vangen en het praatje dat inwoners met ons ma-
ken op de kade voelt als een warm welkom!’ 
 
 

Wie zijn toch die jongens in die zwarte 
shirtjes die we de hele zomer op de ka-
de bij het dorpshuis hebben zien? 
 

 
Wij hebben 
elkaar leren 
kennen via de 
studie: small 
business and 
retailmanage-
ment 
(tegenwoordig 
onderne-
merschap en 
retailmanage-
ment) op de 
Hanze hoge-
school Gronin-
gen.  Wij kwa-
men in dezelf-
de klas terecht 
en zaten ook 
in dezelfde 
projectgroe-

pen.  
 
‘Vier de zomer in Onderdendam’ 
 
In de zomer van 2019 wilden wij graag met het warme 
weer een bootje huren. Helaas zat het telkens vol en 
konden wij niet varen. In de winter van 2019/2020 zijn 
wij samen gaan zitten om een plan te maken voor ons 
idee. Het idee was om zelf een sloep te kopen om te 
kunnen varen en dat te combineren met het verhuren 
van de sloep als wij zelf niet zouden gaan varen. In 
mei 2020 zijn wij begonnen met 1 sloep onder de 
naam: sloepverhuur Groningen 
(www.sloepverhuuringroningen.nl).  
Wij kwamen er al snel achter dat ons concept - het 
ontdekken van natuur in Noord-Groningen vanaf het 
water -  erg gewild was. We merkten dat wij door de 
drukte veel mensen teleur moesten stellen omdat we 
snel volgeboekt waren. Hierdoor hebben wij er voor 
gekozen om een 2e sloep aan te schaffen.  
 
Wij, Roemer(23) en Marco(24), hebben allebei een 
verschillende achtergrond. Roemer is geboren in 
Leeuwarden waar hij tot zijn 16e levensjaar heeft ge-
woond en Marco is een geboren en getogen Stadjer. 
Tegenwoordig woont Roemer in Groningen in de bin-
nenstad en heeft Marco de binnenstad verlaten voor 
een dorp in het zuiden van Groningen.  
 
Roemer heeft zijn passie voor het varen gekregen 
toen hij op zijn 14e ging zeilen naar Vlieland. Marco 
kreeg zijn interesse voor boten op zijn vakanties in 
Frankrijk waar hij in de avond vanaf de boulevard de 
boten fotografeerde.  
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Kerkdiensten 

Van de Ned Hervormde kerk in Onderdendam kunt 

de de diensten in deze tijd volgen via de kerkom-

roep en via Youtube.com!!!!! 

Deze diensten vinden plaats op de zondagen 1/11, 

8/11, 15/11, 22/11, en 29/11 en beginnen telkens 

om 19.00 uur. Daarnaast is er op woensdag 4/11 

een dienst, die om 19.30 u begint. 

 

T.a.v de Gereformeerde kerk in Bedum hebben we 

geen informatie ontvangen. 

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 verant-

woordelijk tandarts na telefonisch overleg te consul-

teren. Naam en telefoonnummer van de dienst-

doende tandarts is te beluisteren op de telefoonbe-

antwoorder 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 opne-

men 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 Middel-
stum 
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 

Verbouwing VBS de Haven. 
 
Voor degenen die het leuk vinden om te zien hoe wij 
van de oude basisschool een multifunctionele gezins-
woning maken.   
 
En toen was het alweer November 2020. Streven was 
de kinderkamers klaar te hebben voor deze winter. 
Maar zoals bij de meeste verbouwingen blijkt dat toch 
iets te optimistisch. Dan mag er de komende weken 
nog een wonder gebeuren.  
Niet dat er niet veel gebeurd is, in tegendeel; er is al 
heel veel gebeurd, maar met 3 kinderen, een man die 
voor zichzelf is begonnen, ik 2 banen en een huishou-
den runnen kun je samen best druk zijn. Om het nog 
maar niet te hebben over de tuin, mantelzorg en afge-
lopen jaar ook nog even een trouwerij georganiseerd 

tussendoor. En oh ja, we worden er ook niet jonger 
op.. 
 
Laatste keer dat ik een stukje schreef waren we be-
zig met de isolatie. Die is intussen luchtdicht en het 
dak is compleet afgewerkt. Van alle balken is de verf 
afgebrand en dat geeft prachtig onbewerkte houten 
balken! De plafonds zijn gewit, lijstjes geplaatst en 
er hangt ( grotendeels ) verlichting. De ‘schil’ is af!  
Om de prachtige balken  in het zicht te houden heb-
ben we ervoor gekozen een niet al te hoog ‘blok’ 
met 3 slaapkamers te bouwen. De muren en deel 
van het plafond staan intussen.  Manlief heeft alle 
elektra aangelegd en ik heb de binnenwanden geï-
soleerd. Daarna kon manlief de boel beplaten. Nog 
een klein stukje en één slaapkamer voorzien van 
balken en plafond en we kunnen verder met de af-
werking. Niet te onderschatten, want deze plafonds 
moeten ook geïsoleerd en voorzien van gipsplaten. 
Dan moet er gestuct, geverfd en/of behangen(?) De 
dagkanten en vensterbanken moeten afgewerkt, de 
vloer moeten we ‘iets’ mee, dan nog de plinten, het 
afhangen van de deuren ( die ook gerecycled zijn en 
per stuk het nodige werk behoefden; lees ontdoen 
van vele verflagen en vervangen van glas/glas-in-
lood ) het plaatsen van de verlichting en het afmon-
teren van de stopcontacten. Maar dan kunnen we 
de slaapkamers in gaan richten.   
  
Boven de slaapkamers zal een speelvide gereali-
seerd worden. Bereikbaar via een open trap aan de 
ene zijde en aan de andere kant komen klim ele-
menten en geloof me, daar worden niet alleen de 
kinderen vrolijk van!  
 
De muur aan de voorgevel zal een boekenwand be-
slaan. Door het dikke pak isolatie ontstaan er hele 
diepe dagkanten waardoor je ook brede vensterban-
ken krijgt. Heerlijk met een boekje voor het raam 
zitten straks.  
 
Erika. 

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 22 

november 2020 naar de redactie van het  

Nijsjoagertje: nijsjoagertje@outlook.com  

 

Redactie: Eddy Buisman, Annemiek Wassenaar en Anne-

mieke Neuteboom 

Bijdragen o.a. van:  Kees Willemen, Afiena Benthem , 

dorpsondersteuner Erika, e.a. 

Foto’s o.a.: Sieb-Klaas  Iwema,  

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:  
 
Vrijdag 30 okt vanaf 19.00 u t/m zondag 1 november: 
OUD PAPIER kan gebracht worden naar de container bij 
het voetbalveld!!!! 
 
Woensdag 11 november: Sint Maarten!!?? Maak zoveel 
mogelijk zichtbaar als u kinderen aan de deur wilt ont-
vangen. 
 
Dinsdag 17 november: Digitale bijeenkomst 
“Dorpsdemocratie”. Geeft u zichzelf op via  
hallo@maykezandstra.nl 
 
 

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. 

Najaarsstemming. 

 

De eeuwenoude bomen, 

daar in het stille woud, 

staan eenzaam en verlaten, 

ze lijken kil en koud. 

 

De dorre takken buigen 

droefgeestig naar beneen. 

Ze treuren om de blaren, 

die liggen daar vertreen. 

 

Twee mensenogen staren, 

met tranenglans gevuld, 

langs heel de som"bre aarde, 

die ligt in mist gehuld. 

 

Jantje Bulthuis  

LET OP :  
 
De foto’s in dit Nijsjoagertje kunt u op een veel 
betere manier bewonderen op 
www.onderdendam.com, waarop het Nijsjoager-
tje ook is te lezen. Daarop staan ook foto’s die 
vanwege ruimtegebrek dit papieren krantje niet 
hebben gehaald. Én van het gaslek dat ontstond 
op de Winsumerweg bij graafwerkzaamheden. 
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Digitale bijlage van het Nijsjoagertje van november 2020 

Familie Post aan de Middelstumerweg is ver-
huisd naar Winsum en laat ons dat weten via 
onderstaand bericht. 

Geachte redactie, 
  
Met veel plezier hebben we ons dorpsblad altijd gele-
zen en waren we blij met de degelijke informatie en 
mooie verhalen en foto’s. 
Deze tekst duidt erop, dat er iets aan de hand is. 
Velen van u hebben het misschien al wel in de gaten 
gehad, dat de woning Middelstumerweg 16 een nieu-
we bewoner heeft gekregen. Wij, Henk en Jennie 
Post, zijn na 32 mooie jaren in Onderdendam te heb-
ben gewoond, verhuisd naar een appartement in 
Winsum. Het adres luidt: Obergon 17, 9951 HL 
Winsum. 
Iets meer gelijkvloerse voorzieningen heeft ons over 
de streep gehaald om van woonplaat te wisselen. 
Beiden kunnen we dan nog samen aan een nieuwe 
levensfase beginnen in het dorp, waar we ook van-
daan zijn gekomen. 
  
Beste dorpsgenoten, we hebben genoten van het 
mooie leven in en aan de rand van het dorp, van zijn 
inwoners en van het buurtje om ons heen. Dank jullie 
voor al die goede contacten, die we samen mochten 
delen. We zullen het missen. 
Maar aan alles komt een eind. Wij vonden de tijd rijp 
om te verkassen. 
  
Van deze gelegenheid maken we gebruik om alle ver-
enigingen, clubs enz., waarvan we lid en/of donateur 
waren per 1 januari 2021 op te zeggen. 
  
Het gaat u allen goed. 
  
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Henk en Jennie Post-Homan. 

Hidde Groenewold stuurde ons deze prachtige 
foto. 

Afgelopen dinsdag 27 oktober werd een deel van Onderdendam afgesloten van het gasnet, omdat 
op de Winsumerweg er bij graafwerkzaamheden een gasleiding werd geraakt. Johannes van der 
Helm schoot hiervan een aantal foto’s. Ze zijn te bekijken onder deze link.: 
 
https://youtu.be/18TaaMlaVtI   (filmpje) 

 
https://photos.app.goo.gl/7nYdgydJ1AydDKH7A (foto’s) 
 

 

 

https://youtu.be/18TaaMlaVtI

