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Veel goede bedoelingen..  waar heb ik die toch eerder 
gehoord..?? 

Op de verkeersavond, die donderdag 10 september jl. door de Verkeerscommissie ge-

organiseerd werd, kwamen zo’n 60 belangstellenden af. Naast onszelf, inwoners van 

Onderdendam was er een betrokken (gemeente) politicus en vertegenwoordigers van 

de Gemeente Het Hogeland en de Provincie Groningen. Naast ambtenaren ook verant-

woordelijk wethouder Eltjo Dijkhuis en de Gedeputeerde, Fleur Gräper. 

Zij maakten een buiging voor onze openheid, waren dankbaar voor het delen van onze 

emoties en ervaringen maar kwamen zelf niet veel verder dan de toezegging dat ze het 

allemaal nog eens gingen bekijken en op dit moment niet concreter konden zijn. De ver-

wachting dat er mogelijk toch sprake zou zijn van een doordachte en gezamenlijke 

‘verkeersvisie’ kwam niet uit.  Het werd een avond vol herhaling van zetten... 

Er zal in kaart gebracht worden hoe het ervoor staat met de gesteldheid van de ge-

meentelijke wegen en ook zal gemonitord worden wat de aanpak van andere 

(provinciale) wegen (zoals de aanleg van de ‘Melkweg’ ten oosten van het dorp Bedum 

en het ‘kortsluitpootje’ ten noorden van Winsum) voor verkeerstechnische consequen-

ties hebben voor Onderdendam. Ook zal er meer aandacht zijn voor ‘samenwerking’ 

tussen ambtenaren van de gemeente en de provincie. 

 
Onder druk sleepten we er nog een nieuwe avond uit: voor de Kerst komen gemeente 
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en provincie opnieuw met ons bijeen om vooral praktische 

en concrete zaken door te nemen. Denk daarbij aan la-

waaiige putdeksels, kapotgereden straatverlichting, het 

onderzoeken van de valse tillen en een evaluatie van de 

afgelopen omleidingservaringen.  

Maar de harde toezegging dat we in Onderdendam in de 

zomer van 2021 niet opnieuw geconfronteerd gaan wor-

den met verkeersellende werd niet gedaan.  

 

Er is oprecht sprake van goede bedoelingen.. Ik had niet 

anders verwacht eerlijk gezegd en ik was niet eens teleur-

gesteld. Ik was geëmotioneerd, deels over onze eigen 

verhalen en ervaringen maar vooral over het feit dat ‘de 

overheid’, met elke keer nieuwe spelers, toch steeds weer 

de eigen burgers in de steek laat. Of het nu gaat over het 

aardbevingsdossier of over de verkeersproblematiek: altijd 

goede bedoelingen maar daar schiet de burger niks mee 

op, die blijft in de ellende zitten. De overheid is er blijkbaar 

vooral voor zichzelf en niet voor de eigen inwoners. Een 

pijnlijke constatering! 

 

Voor ons zit er niks anders op dan vol te houden en aan-

dacht te blijven vragen voor de problemen die wij ervaren. 

Moed houden en doorzetten, elke keer opnieuw!  

 

De verkeerscommissie heeft dan wel drie nieuwe leden 

gekregen en bestaat nu uit: Herma Venema, Ton Modder-

man, Meine Bosma, Jan ‘t Mannetje, Menna Dijkema en 

Afiena Benthem, maar kan het niet alleen. In het volgende 

Nijsjoagertje zal verslag gedaan worden van de eerste 

overleggen die de Verkeerscommissie met gemeente en 

provincie gevoerd heeft. 

 

Annemieke C.W. Neuteboom 
27 september 2020 

 

U kunt het volledige verslag van de verkeersavond 

lezen op de website van ons dorp: Onderdendam.com 

 

 

De DÖrpsDIchter          

 

Oktober  2020 

 

Vaarwel Jan de Molenaar 

Afscheid nemen van Jan na  

  zoveel mooie jaren 

Met hem als gedreven molenaar 

Gaat hij nu een nieuwe koers varen 

Naar ’n nieuwe “bestemming” dat is zonneklaar 

We hebben genoten van zijn vriendschap en charme 

Van zijn aanwezigheid in ons mooie Onderdendam 

Van het mannetje op de molen met al z’n Karma” 

Dat ooit eens in ons midden kwam  

Bedankt Jan voor al die mooie jaren,  

Jouw taak op deze aarde is nu klaar 

dat het “bootje” nu jouw koers mag varen 

Bedankt Jan Knegt, je was een geweldige   

    molenaar 

 

 Rustzacht Jan              

 Dodi 

SVO haalt Oud Papier bij ouderen op 
 

Vanwege de Corona maatregelen wordt op dit moment 

het oud papier de laatste vrijdag van de maand niet opge-

haald. Men kan dit (in het laatste weekend) zelf depone-

ren in de container bij het voetbalterrein.  

Mocht u slecht ter been zijn, of moeite hebben met tillen 

en zijn er geen familie/vrienden in de nabijheid om te hel-

pen, dan kunt u contact opnemen met Dennis Smeding 

op 06 – 37 32 02 31. Hij zorgt dan dat het oud papier bij u 

opgehaald wordt. 
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 Diverse dorpshuisvrijwilligers gezocht 
 

Lieve dorpelingen,  

 

Door de sluiting van het Trefcentrum in Bedum en i.v.m. 

de Coronamaatregelen loopt de vraag naar het huren van 

de ruimtes in het dorpshuis aanzienlijk op. Niet alleen 

voor vergaderingen / werkoverleg, maar ook aanvragen 

van koren, bands en bijvoorbeeld mensen die hun ver-

jaardag willen vieren. We hebben een grote club enthou-

siaste vrijwilligers, echter een deel van deze vrijwilligers is 

helaas niet inzetbaar vanwege bijvoorbeeld het werken in 

de cruciale beroepssector of omdat zij tot de risicogroep 

behoren. De vraag stijgt en het vrijwilligers aantal daalt. 

Hierdoor wordt het soms lastig de planning rond te krij-

gen. Dit hebben jullie wellicht gemerkt aan de weekenden 

waarop helaas het terras gesloten bleef. Wij zoeken dus 

enthousiaste aanwas! 

 

Er zijn drie ‘soorten’ vrijwilligers actief in het dorpshuis. 

Terrasvrijwilligers (in de zomerperiode)  

De Bakdienst (op zaterdagen van 16:30 tot 20:00 ) en 

Algemene vrijwilligers die door de week openen en sluiten 

voor groepen en hen voorzien van  

koffie /thee en fris. Dit kan doordeweeks overdag zijn, 

maar ook in de avond of in het weekend.  

 

Veelal zijn het dezelfde mensen en hebben veel vrijwil-

ligers ook een ‘vaste’ dag. Om alles goed draaiende te 

houden zouden we graag ons vrijwilligersbestand uitbrei-

den. Het is super leuk om te doen en vele handen maken 

licht werk! 

 

Lijkt het je (of jullie)  leuk om ook de handen uit de mou-

wen te steken voor ons dorp? Geef je dan op bij Erika 

Witsenboer.  Je kunt zelf aangeven wat je wel en niet wil 

doen qua dagen, tijden en soort dienst. Je mag mailen, 

appen of een keer op de koffie komen. Minimale leeftijd is 

16 (18+ voor avond/bardiensten ) en als we een aantal 

nieuwe aanmeldingen ontvangen gaan we een avond 

plannen waarbij je uitleg krijgt over het hele reilen en zei-

len in het dorpshuis.       

 

Hopende op veel reactie,  

 

Met vriendelijke groet namens het Bestuur en de  

Planning Erika Witsenboer 

 

dorpshuiszijlvesterhoek@gmail.com 

06 – 21 37 47 05 

 

Inloop donderdagochtend 9:00 tot 12:00 

   

Zaal 1 Dorpshuis Onderdendam 
Jeanette Moedt exposeert  

 

Ik zal me even voorstellen.... Mijn naam is Jeanette, ben 

50 jaar en woonachtig in Peize. Al meer dan 20 jaar geluk-

kig met mijn vriend Jerry die ik heb leren kennen 

in.....Onderdendam!  

 

In mijn dagelijkse leven 

ben ik werkzaam bij 

Certe als  

medisch analist. Om te 

ontspannen trek ik er 

graag op uit, al wande-

lend met mijn camera. 

Fotograferen is al jaren 

een enorme passie van 

mij. Als kind vond ik 

fotograferen al een 

leuke uitdaging en ik 

ging dan ook graag met 

m’n eerste cameraatje 

op pad, een pocketcamera, op zoek naar de leukste  

composities. Door de jaren heen heb ik heel wat camera’s 

versleten tot het eens tijd werd voor een spiegelreflex, 

eerst analoog en nu uiteraard digitaal.  

 

Door het volgen van wat cursussen heb ik me ook steeds 

meer de techniek achter het fotograferen eigen gemaakt. 

Mijn camera staat dan ook nooit meer in de automatische 

stand! Het maken van landschapsfoto’s, macro’s maar ook 

portretfotografie en avond-/nachtfotografie geven mij de 

ultieme ontspanning. In je hoofd alleen maar even bezig 

zijn met het maken van die ene foto, heerlijk!  

 

Ik ben vereerd dat ik wat van mijn werk mag exposeren in 

het Dorpshuis van Onderdendam. Dus bij dezen.....wees 

welkom!  

 

Groet, Jeanette. 

 

De foto’s zijn te bezichtigen van 1 oktober tot eind  

december 2020 tijdens de reguliere openingstijden van het 

Dorpshuis. Wil jij ook een keer exposeren? Neem dan con-

tact op met Jan Dijkema jandijkema@hetnet.nl 

 

mailto:dorpshuiszijlvesterhoek@gmail.com
mailto:jandijkema@hetnet.nl
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Een es in vol ornaat  

's Avonds 

 

's Avonds wordt de hemel grauwer, 

bloemkes sluiten blaadjes toe. 

's Avonds is de wereld nauwer, 

'd arbeid slaapt, de dag is moe. 

's Avonds wordt het alles stiller. 

't licht vervaagt naar duisternis. 

Verre nog een laatste triller, 

'n vogel die niet slapen is. 

's Avonds wordt het alles duister, 

die alleen zijn meer alleen. 

Onder 't roerend bladgefluister 

vliedt de nacht in schaduw heen. 

 

Jantje Bulthuis 

 
Door omstandigheden is er in het vorige nummer geen 

bericht van De Verzoamelstee geweest. Inmiddels hebben 

onze vaste bezoekers persoonlijk bericht gehad.Dat be-

richt luidde, dat we dit seizoen nog niet kunnen beginnen 

vanwege het coronavirus. 

 

Inmiddels is het bijna oktober, en zullen we deze maand 

overleggen of er in november iets mogelijk is. Gezien de 

landelijke ontwikkeling ziet het er niet rooskleurig uit. 

 

Het is heel jammer, en we hadden het graag anders ge-

zien. We houden u op de hoogte. 

 

Jan Knegt 

 

Op 16 september is onze trouwe bezoeker van de  

Verzoamelstee overleden. Vorig jaar oktober namen we 

afscheid van Jan, omdat hij ging verhuizen naar Haren. 

Onze sinterklaasviering heeft hij nog met veel plezier be-

zocht. Jan was een markante persoonlijkheid. 

 

We zullen hem met een glimlach blijven gedenken. 

Kennisgeving ALV Nut departement  

Onderdendam 

 

Op dinsdag 20 oktober om 20.00 uur vindt de jaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering van het Nut departement 

Onderdendam plaats in Dorpshuis Zijlvesterhoek.  

 

Vanwege het Corona-virus is er slechts beperkt plaats en 

worden uitsluitend leden van de vereniging uitgenodigd. 

Vanwege dezelfde reden worden leden verzocht zich 

voor 17 oktober aan te melden bij de secretaris van het 

bestuur, Marte Zwierstra (zwierstra@hotmail.com). 

 

 

 

Nu de dagen weer korter worden en de temperaturen 

dalen, breekt voor velen de tijd van gezellige en knusse 

avonden weer aan. Om de donke-

re dagen in de aanloop naar de 

Feestdagen wat extra kleur te ge-

ven, organiseren wij als Cultureel 

Podium Onderdendam weer een 

PUBQUIZ!  

 

Weet jij veel van sport? Ben je een 

kei in alles wat met muziek te maken heeft? Of heb je 

juist een goed ontwikkelde algemene kennis? Laat je 

dan samen met je team uitdagen tijdens onze pubquiz!  

 

 

- Uiteraard houden wij ons tijdens de pubquiz aan de 

regels van het RIVM/de overheid - 

 

 

Op vrijdag 13 november wordt deze pubquiz in het 

Dorpshuis Zijlvesterhoek gehouden.  

 

Aanvang om 19.45 uur (zaal open vanaf 19.30 uur, let 

op de verplichte looproute). 

 Een team bestaat uit (max.) 5 deelnemers  

 Er is ruimte voor 9 teams. Let op: VOL=VOL. 

 Geef je team een leuke naam en meld je vóór  31 

oktober 2020 met je team aan via  

 cultuurinonderdendam@gmail.com 

 

Kosten: € 2,50 per deelnemer. 

 

mailto:cultuurinonderdendam@gmail.com


5 

Werk mee aan dorpsdemocratie Onderdendam op 

20 oktober  

 

Voor de zomer gingen jullie enthousiast aan de slag met 

de posters en vragenlijst over het thema dorpsdemocratie. 

De uitgebreide uitkomsten hiervan in tekst en in een vlog 

staan op www.onderdendam.com. De komende weken 

nemen wij jullie in een serie vlogs mee in de formule dorp 

x democratie = dorpsdemocratie en vragen jullie ook hier-

over mee te denken.  

 

Het model voor dorpsdemocratie begint zich langzaam te 

vormen, we delen met jullie graag onze eerste schets hier-

van. De verschillende elementen bespreken we de komen-

de tijd met jullie via vlogs en gesprekken en vullen we ge-

zamenlijk verder in.  

 

Dus.. hoe gaan we nu verder?  

• We gaan in gesprek met een aantal verenigingen en 

werkgroepen  

• We werken de uitgangspunten voor het model voor 

dorpsdemocratie uit en vullen die samen met het 

dorp in  

• Op basis hiervan werken we een eerste voorstel uit 

voor een model voor dorpsdemocratie 

• We delen het eerste voorstel met het dorp 

• Op basis van de reacties werken we het model uit 

en presenteren dit aan het dorp 

 

Democratische avond 20 oktober   

Op 20 oktober organiseren wij een democratische avond 

om met jullie de onderdelen van het model voor dorpsde-

mocratie verder in te vullen, denk aan: 

• Wat zijn de onderwerpen waar je als dorp samen 

over wilt beslissen? 

• Hoe zorg je voor een diverse groep bewoners die 

namens en voor het dorp kunnen spreken? 

• Welke vorm kan deze gezamenlijke slagkracht aan-

nemen? 

• Welke acties kunnen dorpelingen nu al nemen? 

 

Je kunt je nu hiervoor aanmelden via  

hallo@maykezandstra.nl.  

 

We zoeken doeners en denkers! We houden rekening 

met corona, dus de vorm van de sessie hangt af van wat 

er op dat moment mogelijk is.  

 

Mayke en Maartje hallo@maykezandstra.nl  

 
 

Wie komt het Nijsjoagertje versterken?? 
 

Ons trouwe redactielid Eddy Buisman gaat stoppen met 

zijn vrijwilligerswerk bij het Nijsjoagertje.  

 

Daarom zijn wij op zoek naar versterking van het team 

met iemand die het krantje mee wil schrijven maar die 

vooral ook de opmaak en eindredactie wil doen. 

 

Benieuwd wat dit inhoudt? Stuur een mailtje met je  

vragen naar: nijsjoagertje@outlook.com of neem contact 

op met iemand van de redactie.  

 

Onmiddellijk aanmelden mag natuurlijk ook! 

 
 

 

http://www.onderdendam.com/
mailto:hallo@maykezandstra.nl
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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 (170)  
 

Tekst: Kees Willemen 

Foto’s: Marion Bos; Sieb-Klaas Iwema; Kees Willemen 

 
Het weer van een maand samenvatten blijft een heikele 

zaak. Want wat moet ik nou weer denken van de afgelo-

pen periode, tussen maandag 24 augustus en zaterdag 

26 september?  Het eerste wat me te binnen schiet is: 

‘Wat een mooie nazomer was het’. Heel lang nog kon-

den we buiten van alles en nog wat doen. En ook ‘s 

avonds was het lang nog zo aangenaam dat je goed 

buiten kon zitten zonder terrasverwarming. Maar hoe 

zat het nu precies met die vier en dertig dagen? 

 

Wat allereerst opvalt, het is veel later licht en het wordt 

vroeger donker. Komt allemaal omdat het aantal uren dat 

de zon theoretisch schijnt, steeds kleiner wordt. Maandag 

24 augustus was dat nog 14 uur en10 minuten. Maar zater-

dag 26 september was dat aantal al geslonken tot een arm-

zalige 11 uur en 54 minuten. Dat laatste getal betekent 

nogal wat. Namelijk dat de nacht op dat moment langer is 

dan de dag. Het omslagpunt ligt ergens tussen 24 en 25 

september. Die donderdag de 24e was  de zon nog 12 uur 

en 2 minuten boven de horizon aanwezig. De dag erna nog 

maar 11 uur en 58 minuten. Dat is, doordat ik zeer vroeg 

buiten aan de wandel ben met mijn hond, heel goed te 

merken. Maandag 24 augustus kwam de zon nog op om 

6u30 en liep ik om 5u40 al in het schemerdonker. Zaterdag 

26 september was dat opkomen van de zon pas om 7u27 

en liep ik om 6u00 in het allerergste pikdonker dat er be-

staat. Om mijn hond dan niet kwijt te raken had die 24 au-

gustus al voor de eerste keer zijn rode lichtgevende hals-

band om. Omdat ik meestal rond die tijd buiten ben, bete-

kent dat , dat ik tot half februari moet wachten tot dat het 

eindelijk weer licht wordt rond die tijd. Dat zijn zes maan-

den. De helft van het jaar begint mijn dag in het donker. 

Daar komt nog wat bij. Officieel begint voor ieders gevoel 

de herfst op 21 september. Maar feitelijk blijkt het moment 

dat de nacht langer is dan de dag plaats te vinden drie da-

gen later,  tussen 24 en 25 september.  

 

Hartstilstand 

Ook aan de temperatuur ’s ochtends,  is te merken dat we 

later in het jaar komen. Was die rond zes uur ’s ochtends 

vorige maand nog gemiddeld 15,7, nu daalde die naar 11,1 

graad. Iets lager dan de (natte ) maanden juni en juli 

( 11,5 ) . Maar voor een septembermaand helemaal niet zo 

slecht. Dat is vooral te danken aan het aantal droge dagen 

dat de zon meer dan uitbundig scheen, n.l. 19 stuks. Te-

genover 15 dagen met neerslag. Maar het was wel aan-

zienlijk natter dan de maand augustus. Toen viel er maar 

37,5 mm. neerslag. Nu twee keer zoveel: 77,5 mm. Het 

begon meteen al goed op maandag 24 augustus met 20 

mm…  

Prima paddenweer zou ik haast zeggen. Sieb-Klaas 

Iwema, de vaste fotograaf van deze rubriek kreeg een 

mooi exemplaar voor zijn lens [Foto 1]. Net als kikkers 

houden padden [Bufo bufo L.] van een vochtige omge-

ving. Maar los van het uiterlijk , -kikkers hebben een glad-

de, slijmerige huid, padden een meer gehoornde met al-

lerlei wratachtige uitstulpingen,- is er nog een belangrijk 

verschil. Padden beschikken over het zogenaamde  or-

gaan van Bidder. Dat produceert gifstoffen zoals cardio-

toxines die hartritmestoornissen of een hartstilstand kun-

nen veroorzaken Naast zeer ernstige allergische reacties.  

Deze wijsheid heb ik maar in beperkte mate  van mezelf. 

Het meest vond ik op de digitale encyclopedie , Wikipe-

dia. Altijd voorzichtig zijn dus met padden. Niet zomaar 

met de blote hand oppakken. 

 

Voor de gezondheid  

Een hartstilstand in positieve zin kreeg ik op vrijdagoch-

tend 28 augustus , Bommen Berend. Toen zag ik ’s och-

tends vroeg boven het grote perceel grasland van Harm 

van der Giezen aan de oostkant van ons dorp maar liefst 

een zwerm van 16 wulpen [Numenius arquata L.] . Wul-

pen verblijven meestal aan de Waddenkust  in behoorlijk 

grote aantallen maar rond deze tijd komen er groepen 

vanuit Noordoost- Europa die niet alleen op de kust neer-

strijken maar ook om te foerageren het binnenland in-

gaan. En mijn hart ging ook bijzonder wild tekeer toen ik 

pas voor de tweede keer dit jaar een reebok [Capreolus 

capreolus L.] zag , zondagochtend 6 september. Er be-
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woog iets in de noordoosthoek van de Kardingemaar in 

de buurt van de ruïne daar. Heel snel rende hij over de 

tarwestoppels van de nabijgelegen akker en sprong toen 

over die brede sloot  een wei in en verdween uit het zicht. 

Donderdag 10 september was ook een dag die eruit 

sprong. Voor het eerst zag ik een enorme hoeveel kievi-

ten [Vanellus L.] die overduidelijk bezig waren om zichzelf 

te trainen in het vormen van een zwerm. Het speelde zich 

af hoog boven een wei aan de overkant van de Middelstu-

merweg. Duidelijker signalen dat de herfst in aantocht is 

kun je niet vinden. Dat zal Marion Bos zeker met me eens 

zijn die me op die dag een afbeelding stuurde van een 

enorm grote plak donkerrode paddenstoelen aan de voet 

van een boom in het Onderdendamster bos.  

 

Het betreft hier het Gewone Fluweelpootje [Flammulina 

velutipes L.]. De paddenstoel wordt ook gekweekt en is 

dan wit. Hij wordt dan als eetbaar beschouwd. Bij de wilde 

soort zou ik dat niet aanraden. Gekweekte fluweelpootjes 

worden langer en dunner dan de wilde variant.  De pad-

denstoel is vooral populair in Oost-Azië als ingrediënt 

voor soepen en salades. In toko’s kun je hem wel ge-

droogd vinden.   

 

Onderzoek door de Nationale Universiteit van Singa-

pore heeft aangetoond dat de steel van het fluweelpootje 

een grote hoeveelheid van een proteïne bevat die 

het immuunsysteem kan ondersteunen. Eten van het flu-

weelpootje zou cholesterol- (en bloeddruk)verlagend wer-

ken en een afweer- en weerstandverhogend effect heb-

ben. Ik kan die claims niet controleren maar het lezen er-

van maakt toch indruk….  

 

Beteuterd gezicht 

Herfst betekent ook dat de boerenzwaluwen  [Hirundo 

rustica L.] gaan verkassen. Zij trekken naar het zuiden. 

Maar sommigen hadden door het goede weer nog hele-

maal geen zin. Dick Huisman, woonachtig aan de Trek-

weg van Winsum naar Onderdendam meldde zaterdag 

12 September dat de zwaluwen bij hem in de stal al een 

derde broed op de wereld hadden gezet terwijl Sieb- 

Klaas Iwema, woonachtig op Jaagpad richting Fraam-

klap,  dinsdag 15 september  met een beteuterd gezicht 

mij kwam melden dat de laatste zwaluwen bij hem naar 

het zuiden waren vertrokken. Als compensatie telde  hij 

achter in de wei maar liefst 20 ooievaars [Ciconia cico-

nia L.]. En vrijdag 18 september stuitte hij weer op wat 

moois: de groene waterjuffer [Lestes sponsa L.]  

 

 

Het is een bijzondere waterjuffer. Hij legt zijn eieren , 

volgens Sieb-Klaas in twijgjes van de es en de wilg die 

net boven het water hangen .Zelfs kunnen die tegen 

zware vorst. Wanneer het voorjaar is, komen ze uit als 

pro- larven en vallen in het water om uiteindelijk na het 

larvenstadium zich te verpoppen op rietstengels en te 

veranderen in zo’n sierlijke waterjuffer.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%AFne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Immuunsysteem
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Vampier  

Ik blijf ten slotte nog  even bij de insecten. Er zijn veel 

meer nachtvlinders dan dagvlinders. Dat is zo langzamer-

hand wel een bekend feit. Op mijn achterdeur naar de tuin 

vond ik 25 september een Rood Weeskind [Catocala nup-

ta L.]   

 

Deze nachtvlinder wordt zo genoemd in Nederland omdat 

zijn achtervleugels de rode en zwarte kleuren hebben van 

het Amsterdamse burgerweeshuis. Die kleuren zijn er niet 

voor niets. De vlinder die verder bij wijze van camouflage 

tegen een boomstam wegvalt, gebruikt wanneer hij vliegt,  

die felle kleuren als afschrikwapen. Hij heeft nog een bij-

zondere eigenschap. Hij is een vampier en is verzot op 

bloedende bomen. Wat je al niet kunt ontdekken buiten.  

 

Wie over het leven in zijn tuin of in het buitengebied van 

Onderdendam wat te vertellen heeft of foto’s heeft ge-

maakt, aarzel niet. Mail of bel me en die melding met of 

zonder foto krijgt een vermelding in deze rubriek. Dit is 

nog steeds het adres:  

 

Kees Willemen  

Bedumerweg 48  

9959 PH Onderdendam  

Tel.050-3049464  Mobiel : 06-18849215  

 

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

              

     

 

 

 

Tulpenbollen te koop bij de peuters! 
 
Op donderdag 22 oktober en vrijdag 23 oktober kunt u 

tussen 10 en 11 uur tulpenbollen komen kopen op De 

peuterspeelzaal Onderdendam! Juf Alet richt op die och-

tenden samen met de peuters een winkeltje in. U kunt 

gebruikmaken van onze eigen ingang, via het hek op de 

hoek van de Bedumerweg en de Achterweg. 

 

De mensen die al tulpenbollen hebben besteld, kunnen 

hun bestelling op die dagen komen ophalen. U kunt dan 

ook bij de peuters afrekenen. Lukt het u niet om uw be-

stelling op te halen, dan komen we het even bij u langs 

brengen. 

 

We hebben de biologisch geteelde tulpenbollen besteld 

via Tuinderij Klein Alma, een zelfoogsttuin aan de rand 

van Bedum. De tulpenbollen kosten €5,- voor 8 tulpen-

bollen in een mix van prachtige kleuren. Graag contant 

en gepast betalen. 

 

Wilt u een setje van 8 tulpenbollen kopen of uw bestelling 

ophalen, kom dan 

gezellig langs op  

donderdag 22 of  

vrijdag 23 oktober! 

mailto:c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl
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Expositie Klei in DE KERK 

 

De expositie KLEI in DE KERK is nog tot en met 18 okto-

ber geopend. Het eerste weekend hebben we direct al 

meer dan honderd be-

zoekers mogen ontvan-

gen, gelukkig keurig 

verdeeld over de dagen 

waardoor er nooit meer 

dan het maximum van 

15 mensen tegelijk bin-

nen was 

 

Ook met de nieuw inge-

voerde corona-regels 

kunnen we gewoon 

openblijven en we  

nodigen iedereen dan ook van harte uit om te komen kij-

ken.  

 

We hebben af en toe ook nog een boekenkraampje inge-

richt waar u voor weinig geld lekker leesvoer kunt vinden 

voor de komende lange winter. 

 

De toegang is gratis en het werk van de kunstenaars is te 

koop! We zijn open op vrijdag, zaterdag en zondag van 

11:00 tot 17:00 uur.  

Hoe zit het met uw koffiepunten? 
Voedselbank 

 
Als verstokte koffiedrinker weet u natuurlijk al heel lang dat 

er op ieder pak DouweEgbertskoffie spaarpunten zijn afge-

drukt. Waarschijnlijk heeft u er zelfs een groot aantal in uw 

keukenlade liggen. Die spaarpunten liggen er te wachten 

totdat u er voldoende bijeen heeft gespaard om een gratis 

product van de koffiebrander te ontvangen.       

                                                                                                                             

Diezelfde koffiebrander echter biedt aan, aan alle Neder-

landse voedselbanken, voor iedere ingeleverde 600 spaar-

punten een pak koffie te leveren.       

                                                                                

 Helpt u Voedselbank het Hogeland Winsum koffiepunten  

te sparen? U kunt uw DE-spaarpunten zenden aan  Voed-

selbank het Hogeland, Lombok 1 9951 SC Winsum.  Op 

woensdagochtend echter, tussen 10.00 uur en 12.00 uur, 

kunt u de spaarpunten ook langsbrengen.  

 

Reken er maar op dat u alle klanten van Voedselbank het 

Hogeland blij maakt met door u gedoneerde spaarpunten 

c.q. pakken DE-koffie. 

Herfst in Onderwierum 
Koeien in de mist 
 

Atelierroute 

 

Iedere eerste zondag van de maand 

is er een atelierroute in Groningen 

waaraan ook Onderdendamse kun-

stenaars meedoen.  

 

Zondag 4 oktober kunt u bij Edwin Grissen (Galerie de 

Winkel Achterweg 2) terecht en bij  Rieneke Gollnau 

Uiterdijk 22). Op 1 november is de volgende route.  

 

Kijk op  https://atelierroutehogenoorden.jouwweb.nl/  

voor alle deelnemende kunstenaars.  

De Haver 
 
Op twitter konden we lezen dat het werk aan boerderij De 

Haver goed vordert en in mei 2021 wordt afgerond. We 

zijn heel benieuwd.  
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Belangrijke telefoonnummers  
 
 

Huisartsenpost 

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

op feestdagen. Tel: 0900 - 9229 

 

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  

Informeer bij uw eigen kerk hoe de diensten zijn ingericht. 

   

SV Onderdendam speelschema 
 
 
Zoals iedereen ongetwijfeld heeft gehoord is er de komen-

de drie weken vanwege de oplaaiende corona-epidemie 

geen publiek meer toegestaan bij sportwedstrijden.  

Er wordt nog wel gespeeld: 

 

3-10-2020  12:30 Onderdendam 1-KRC 2   

  12:40 Warffum 3 -Onderdendam 2 

 

10-10-2020 12:30 Stedum 2-Onderdendam 1  

  14:30 Onderdendam 2 -VV Winsum  

 

24-10-2020 12:30 Onderdendam 1-Rood Zwart Baflo 3 

  12:15 Stedum 2-Onderdendam 2 

 

31-10-2020 14:30 Middelstum 4-Onderdendam 1 

  16:20 ZEC 3-Onderdendam 2 

 

7-11-2020 12:30 Onderdendam 1-ZEC 3   

  14:30 Onderdendam 2-Middelstum 4 

 

  

Hebben jullie op de RTV-Noord site het stuk gelezen over 

onze SVO? Ga naar het online Nijsjoagertje en volg de link.  

 

Nieuw in het dorp? 
 
Stuur een berichtje en een foto naar dit dorpskrantje en stel 

je/uzelf en je/uw huisgenoten aan ons voor!  

 

Vinden we leuk. 

 

De redactie. 

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/746544/Op-het-veld-in-Onderdendam-even-geen-coronaregels-langs-de-zijlijn-zijn-ze-er-wel-net-als-de-twijfels
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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  25 oktober 

2020 naar de redactie van het Nijsjoagertje:  

nijsjoagertje@outlook.com  

 

Redactie:  

Eddy Buisman, Annemieke Neuteboom, en  

Annemiek Wassenaar 

 

Bijdragen van:  Kees Willemen, Hanneke de Vries, 

Mayke Zandstra,  

 

Foto’s: Sieb-Klaas Iwema, Martijn Heemstra, Willy Veen-

stra, 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: 
 

Vrijdag 13 november pubquiz in het Dorpshuis, meld je 

vóór 31 oktober 2020 met je team aan via  

cultuurinonderdendam@gmail.com  

Kosten: € 2,50 per deelnemer 

 
Dinsdag 20 oktober 20.00 uur Algemene Ledenverga-

dering van het Nut departement Onderdendam in Dorps-

huis Zijlvesterhoek. Voor 17 oktober aanmelden bij bij de 

secretaris van het bestuur, Marte Zwierstra 

zwierstra@hotmail.com. 

 

Dinsdag 20 oktober  

Praat in het dorpshuis mee over de dorpsdemocratie. Ze 

zoeken doeners en denkers! De vorm van de sessie 

hangt af van de corona-maatregelen. Aanmelden bij: 

 hallo@maykezandstra.nl 

 

Iedere zaterdag is het dorpshuis geopend voor  

lekker snacks! 

 

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 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 in-

middels 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 voorko-

men: gebruik alleen eigen foto's, beelden waarvoor u toestemming hebt gekregen van de maker of foto’s waarop geen 

copyright rust. 


