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Nieuwe bewoners op het Rodewolt: we
genieten elke dag!

`

Op het moment dat u een anonieme brief krijgt, wat denkt u dan? Waarschijnlijk hetzelfde als de redactie dacht: wat krijgen we nou!?? Ik krijg niet
veel anonieme schrijfsels onder ogen maar mijn ‘basisgedachte’ is wel negatief, roddel en achterklap, de buren verlinken of toch in ieder geval iemand
flink zwart maken…
Maar niets van dat alles in
de anonieme brief die de
redactie ontving, eerder
het tegendeel, positieve
woorden over jonge mensen die sinds kort blijkbaar de boerderij naast
die van Nienke en Mathijs
Veenland bewonen. Het
maakte nieuwsgierig en
dus ben ik op een avond
op bezoek geweest.. Voor
mij in het Rodewolt betrekkelijk bekend terrein
omdat ik er nog eens een
paar jaar gewoond heb, niet in die boerderij, daar woonde toen de familie
Dijkstra, maar in het kleine arbeidershuisje op nummer 11. Lang geleden..
In de schuur word ik ontvangen door Peter Meerte die me meeneemt naar een
warme, houtgestookte kamer waar ik Ingrid Smelt begroet. Om ons heen een
hond of vier waarvan drie zogenaamde Working Kelpies (een Australische schapendrijver met grote werklust, zo vertelt internet me later) Ingrid is een grote
fan van dit ras en laat de honden ook werken. Op maandag is zij herder voor de
Stichting het Drentse Landschap en gaat ze met een of twee honden naar de hei
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in de buurt van Assen, het Hijkerveld. Daar treft ze
dan in de schaapskooi een grote kudde heideschapen, Schonebekers. Ze vertelt enthousiast over de
hond die het zo voortreffelijk heeft gedaan met 325
schapen. Het scheperswerk is hobby voor haar maar
ze zou heel graag hier haar werk van willen maken.
Dat lukt nog niet, zelf hebben ze bij de boerderij geen
land maar al wel een paar eigen heideschapen.
Ingrid is een grote dierenliefhebber, al haar werkzaamheden maar ook hobby's hebben met de natuur
te maken. Er lopen katten en kippen en ze stekt o.a.
mooie bananenplanten die bij goed weer, samen met
de kippeneieren te koop zijn in een stalletje achter de
boerderij aan het Rodewolt. Dat stalletje is dan weer
gemaakt door haar handige partner, Peter. Een man
met gouden handen die zijn inkomen haalt uit zijn
eigen bouwbedrijf ‘meermansklus’. Zoals hij zelf zegt:
we demonteren en bouwen weer op, met de wensen
van de klant centraal. Op dit moment is hij aan het
werk bij een woonboerderij tussen Onderdendam en
Winsum.

en anderen zijn blij met Peter die ook op locatie dit
werk kan uitvoeren. In de eigen schuur is ook nog
genoeg te doen, op dit moment werkt hij aan een
ruimte waar Ingrid haar hondentrimsalon
(www.hondenthuiskapper.nl) kan inrichten. Deze
ruimte krijgt dan ook een eigen toegang waardoor
de boerderij ook weer een voordeur krijgt. Op dit
moment verricht Ingrid haar trimwerkzaamheden
bij de klanten thuis maar een eigen ruimte staat
hoog op haar verlanglijstje. Ook al vanwege de uitgebreide Corona maatregelen die bij een klant thuis
niet zijn na te leven. In haar verleden spelen dieren
een grote rol, ze werkte in een dierenwinkel en had
een hondenuitlaatservice. Nu dus het werken met
honden. Maar dat is niet alles.. Ze heeft ook nog een
paard, een zgn ‘quarterhorse ’die in Oosterwolde
gestald staat op de manege ‘Silver Ranch’ waar ze
paarden berijdt, jonge paarden maar ook de pensionpaarden. Ook hier is weer wat bijzonders mee, ze
doet aan ‘westernrijden’ en met haar paard traint ze
voor deelname aan de ‘reining’ een onderdeel binnen het westernrijden waarbij in galop een patroon van cirkels gecombineerd met stops en spins afgelegd
moet worden. Met haar vorige paard
deed zij ook mee aan wedstrijden in
het onderdeel ‘trail’; hierbij wordt
niet gesprongen maar wordt er een
proef gereden die uit hindernissen
bestaat, die je ook in de natuur tegen
zou kunnen komen, een bruggetje,
een hek of een vorm van balken en/of
boomstammen op de grond.. En dan
gaat het om de technische behendigdheid en het onderling vertrouwen
tussen paard en ruiter.
Zowel Peter als Ingrid genieten bijzonder op deze plek waar ze nu sinds een
jaar wonen! Ruimte, uitzicht, dieren,
er is werkelijk niks negatiefs te bedenken!
Natuurlijk heb ik hen ook de brief laten lezen en
hebben we ons samen verbaasd over het feit dat de
schrijver veel details over hen benoemt en ook beider hobby's en interesses over het voetlicht brengt
als aanbeveling om hen eens te interviewen. Dat
laatste is dus gelukt en nu dan nog op zoek naar de
onbekende schrijver?? Of zullen we het maar zo laten?

Ook hij houdt van dieren en de natuur, als hij vertelt
over zijn jeugd en achtergrond hoor ik pony's, paarden en stieren langskomen. Voor hem is de natuur
ook het werken met landbouwmaterieel, zijn schuur
staat vol met zgn. Hooi/stropersen want Peter heeft
zich toegelegd op het persen van kleine pakjes hooi
en stro. Geen loonbedrijf waagt zich nog aan dit
‘kruimelwerk’. Grote balen in plastic dat is wat zij afleveren, groot-groter-grootst zoals alles in die wereld.
Echter er zijn nog genoeg mensen die behoefte hebben aan het kleine formaat. Hobbyboeren, maneges

Annemieke C.W. Neuteboom
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doen. Niet voor de schouder klopjes maar omdat ze
hun leden iets willen bieden. Deze week waren het
de bestuursleden!
Afgelopen week brachten Marten en Dennis de
nieuwe trainingspakken rond. Niet omdat ze dit
moesten maar stiekem om iedereen even te zien.
Vanochtend waren er drie mannen bezig met het
bouwen aan de toekomst. Dhr. Van Leeuwen voor
de foto's en de sfeer. Haan voor het temperen van
de verwachtingen en De Boer voor zijn vakkundigheid. Waar iemand anders denkt aan even verder
slapen stonden zij in de regen de overkapping te
plaatsen. Met hun blik over het veld en de gedachten afdwalen naar wederom een draak van een
wedstrijd.

*Clubhelden actief bij
sv Onderdendam*
Mist u het ook? Sociaal contact, een schouderklopje
of juist een schreeuw om aandacht! Het is bij de
plaatselijke voetbalclub in Onderdendam niet anders.
Het is er stil en het veld ligt er verlaten bij. U moet
weten dat er in de kelderklasse niet alleen maar gespeeld wordt om het spelletje. Het gaat om alles erom heen. Met maar één doel.... Plezier, sociaal contacten!
Waarom kies je dan voor voetbal hoor ik u zeggen.
Hier op het veld! Daar is iedereen gelijk! Ben je nu
bouwvakker, timmerman, directeur, wethouder of zit
je de hele dag op een bureaustoel! Het maakt niet uit.
Voetballen verbindt... Dat mis je dan op een zaterdag.
Sociaal contact!

Waarbij we lachend om wat er ook gebeurd was onder een overdekt stukje terras terugblikken op weer
een wedstrijd en werkweek..
Mannen bedankt! Niet alleen voor jullie inzet met
ook voor het gebaar! Blijf gezond, pas op jezelf en
hopelijk tot snel.

Binnen de club heb je altijd leden die iets extra's

OUD PAPIER IN DECMBER !!!
Geen betere plek in dit krantje dan deze om u op de hoogte te brengen van het volgende: u hoeft uw oud
papier in december niet op te sparen tot in januari. Ook in december staat de container op de parkeerplaats
van ons voetbalveld. Deze keer zelfs een dag langer. Namelijk van donderdag 24 december vanaf 19.00 uur t/
m maandag 28 december. U heeft dus alle tijd om tussen de diverse kerstdiners door even de benen te strekken en met uw papier naar de Achterweg te lopen. En mocht u het zelf of uw buurman/buurvrouw het niet
zelf kunnen brengen: even een telefoontje naar Denis Smeding(3183369) en het wordt voor u gehaald!
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In de wandelgangen horen we nogal eens opmerkingen dat de voedselbanken een “beetje aanrommelen” met voedsel.
Afgelopen vrijdag controleerde SENZ, in een
twee uur durende controle de Winsumer voedselbank. Ieder controlepunt, genoemd op de beoordelingslijst is onderverdeeld in pakweg tien verschillende onderwerpen waaraan positief moet worden
voldaan.
Het uiteindelijke resultaat werd beloond met het
cijfer 9.8.
Voedselbank het Hogeland is supertrots op deze
prestatie omdat deze beoordeling aangeeft dat er
niet met voedsel wordt aangerommeld.

Beste Verzoamelsteesters,
Op de eerste plaats hopen we dat jullie het allemaal
nog goed maken. We hadden gehoopt een kerstkoffie
te kunnen doen, maar ook al is het nog niet zover;we
moeten vaststellen dat we dat niet kunnen realiseren.
Het is heel spijtig, maar........we laten jullie rond kerst
niet in de steek!!!!

Wieb Roffel
Acquisiteur Voedselbank het Hogeland Winsum
06-53589818

We hadden het jaar graag anders af willen sluiten,
maar we gaan vol goede moed op naar het jaar 2021,
waarin de Verzoamelstee 10j jaar bestaat!!!
Daar zullen we dan zeker aandacht aan besteden.
Als we elkaar op enig moment weer kunnen ontmoeten.

Foodsafety
Procescontrole
Ontvangst, opslag en voorraadbeheer
Temperatuurbeheer
Bereidingsproces
Uitgeven, presenteren, serveren en
Verkoop
Schoonmaak en onderhoud
Persoonlijke hygiëne
Bouw en inrichtng

En dan nog dit:
De afgelopen jaren hadden we rond sinterklaas/kerst
een actie georganiseerd voor de voedselbank in
Winsum. We lezen in de media dat ook nu veel mensen gebruik moeten maken van de voedselbank.
We willen kijken of we in overleg met de voedselbank
rond de kerst een actie kunnen organiseren.
Via de mail en/of persoonlijk bericht houden we jullie
hiervan op de hoogte..

9,8
7,7
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

Waarvan akte! Gefeliciteerd!!!

Werkzaamheden tussen Bedum en
ons dorp.

Namens de werkgroep
allen goede dagen gewenst

Zou er een weg aangelegd worden tussen de Bedumerweg en de Stadsweg. Wat is dat voor een gedoe
in het land. Dit en andere vragen zal menig automobilist zich afvragen als hij/zij halverwege de route
zijn/haar voet van het gaspedaal moet halen om tot
de voorgeschreven 30 km te komen. Ook de redactie vroeg zich één en ander af en vond de antwoorden op:

Trijnie, Aafke, Corry en Hanneke.

Voedselbanknieuws !!!!
Hallo redactie
Bijgaand treft u de beoordelingslijst van SENZ, het
bedrijf dat namens de Voedsel- en Warenautoriteit ,
restaurants en bijvoorbeeld voedselbanken controleert op de voedselveiligheid.

www.eemshaven-vierverlaten380kv.nl
Het gaat dus om een tijdelijke weg om de nieuwe
380kv masten neer te zetten.
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12 december Koek & Zopie Caravan in Onderdendam
DORPSHUIS WEER OPEN VOOR PATAT HALEN!
12 december komt de koek & zopie caravan naar
Onderdendam voor het project dorpsdemocratie.
Bij de caravan kan je tussen 11 en 15 uur naast een
lekker warm drankje en een stukje grunneger kouk
terecht voor een live update over dorpsdemocratie:
samen besluiten voor Onderdendam. Maar we willen vooral van jou horen wat jij hier van vindt!

Yes! Sinds afgelopen zaterdag (21 november)mag er
weer PATAT GEHAALD WORDEN in het dorpshuis.
Graag telefonisch je bestelling doorgeven en afhalen
op het afgesproken tijdstip.
050-3049140
Ook mogen er weer ruimtes verhuurd worden tot 30
personen.

We komen deze dag naar Onderdendam om
op een corona-proof manier met elkaar in
gesprek te gaan over de dorpsdemocratie.
Weet jij nu al dat je hierover in gesprek wilt?
Reserveer dan alvast een tijdstip, dan zorgen
we dat je in de caravan 1 op 1 met iemand
hierover in gesprek kan. Dat kan via Mayke:
hallo@maykezandstra.nl

Let op! Dit geldt alleen voor werkgerelateerde overleggen, vergaderingen en trainingen.
Feestjes mogen helaas nog niet omdat het gebruik
van de bar, met de huidige regels, niet toegestaan is.

Kerstviering
Normaal hebben we in het dorpshuis ieder jaar een
kerstmarkt die we dit jaar helaas geen doorgang mogen laten vinden.
Wel zijn er wat ideeën geopperd voor een Coronaproof ‘kerst-koffie-borrel-hapje’ voor (met name) de
ouderen en overige geïnteresseerde dorpsbewoners.
Wij zouden daar in deze editie op terugkomen.

De caravan staat:
van 11:00 tot 12:45 u. op de kruising Van Roijenstraat – Beckeringstraat (voor de school)
Van 13:00-15:00 u bij het dorpshuis
Werksessie 17 november

Helaas kan er lastig iets georganiseerd worden met
het twee wekelijks wijzigen van de regels. We wachten dus ook de persconferentie van 8 December even
af en besluiten dan van hoe en wat.

Op 17 november organiseerden we een digitale
werksessie met een aantal Onderdendammers om
de eerste opzet van het model te bespreken. We
presenteerden daar het volgende voorstel:

Dit zal helaas niet in een Nijsjoagertje gecommuniceerd kunnen worden. Wij zullen dit via de social media kanalen doen en de mensen van de Verzoamelstee een persoonlijke uitnodiging sturen.

- We starten een nieuwe brede dorpsvertegenwoordiging: het dorpsberaad
- Voor de samenstelling kan je verschillende opties
kiezen: gebiedsgericht, loting, vanuit de verenigingen of door open aanmelding
- We starten naast het dorpsberaad een klankbord-

Erica.
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groep, een soort panel, die gevraagd en ongevraagd
advies kan geven aan het dorpsberaad
- We zorgen voor een jaarlijkse uitwisseling tussen
werkgroepen en verenigingen

Nieuwjaarswensen
Het is het intrappen van een open deur: de wens
uitspreken dat het Coronavirus in 2021 zodanig is
uitgebannen, dat we elkaar weer op een normale
wijze mogen begroeten. Dat we elkaar weer gewoon de hand mogen schudden, dat we elkaar
weer mogen knuffelen.

We kregen als belangrijkste feedback terug:
- Maak het aantrekkelijk en concreet voor nieuwe
mensen om actief te worden binnen het dorpsberaad
of de klankbordgroep en kijk hoe je de kennis en ervaring die er al in het dorp zit slim kan benutten
- De combinatie van een dorpsberaad en een klankbordgroep vonden de meeste mensen wel een goed
idee. Maar het is wel de vraag of het niet teveel is
voor een klein dorp als Onderdendam.
- Maak concreet wat dat dorpsberaad precies gaat
doen
- Er zijn veel concrete acties waar Onderdendam mee
aan de slag kan: uitwisseling tussen verenigingen,
welkomstboekje voor nieuwe bewoners

Ongetwijfeld zal de één hier meer behoefte aan
hebben dan de ander, maar over het algemeen
durft ondergetekende de stelling wel aan, dat de
meeste mensen hier naar uitkijken.
Helaas is de kans niet zo heel groot dat we vanaf 1
januari weer in een “gewone” samenleving zullen
vertoeven.
De manier waarop er gesproken wordt over het
VACCIN, bevalt mij nauwelijks. We zijn blijkbaar zo
aan marktwerking gewend geraakt, dat we het
doodgewoon vinden, dat er een wedstrijd plaatsvindt tussen farmaceuten die als eerste het vaccin
op de markt kan brengen. Inplaats van alle krachten
worden gebundeld om iedereen zo snel mogelijk te
voorzien van het enige vaccin dat echt helpt krijgen
we slechts tussenstanden door van hoe ver de diverse fabrikanten er voor staan.

Vervolg
We begrijpen dat een digitale sessie voor veel mensen niet toegankelijk is. We zullen dit gesprek daarom
nog een keer herhalen in het dorpshuis nadat we met
de koek en zopie in het dorp zijn geweest. Hierover
informeren we jullie uiteraard via het Nijsjoagertje!

De wens naar het juiste vaccin mag helder zijn.
Maar er zijn natuurlijk nog genoeg andere wensen
voor het nieuwe jaar.

Mayke en Maartje
hallo@maykezandstra.nl

Graag wil de redactie de dorpsbewoners de gelegenheid bieden om nieuwjaarswensen uit te spreken. Uiteraard zullen dat wensen moeten zijn binnen het betamelijke. Voor wie dat wil is er ruimte
voor een NIEUWJAARSWENS op een 16e deel van
een pagina( dat is de helft van de ruimte die nu de
meeste adverteerder gebruiken)

Nieuws uit de Verkeerscommissie
Even een korte nieuwsflits van de verkeerscommissie.
De gesprekken met de provincie en de gemeente zijn
gestart. In eerste instantie zijn er 3 vergaderingen online gepland. In december hierover meer.
Vorige maand was er een oproep om overlast als zijnde van putdeksel enz. te melden. Helaas zat er ook een
kleine fout in het emailadres .
Dit is het goede: jonkh112@planet.nl

De kosten voor een nieuwjaarswens, die echt niet
alleen uit tekst behoeft te bestaan, een foto of tekening mag uiteraard ook, zijn 5 EURO. Dit bedrag
dient u voor 20 december overgemaakt te hebben
naar het rekeningnummer van het Nijsjoagertje, dat
u op de achterkant vindt of u betaalt één van de redactieleden voor de 20e rechtstreeks!!!

Mocht er nog overlast zijn, schroom niet om opnieuw
te mailen.
De 30 km stickers zijn nu bijna allemaal verspreid.
Mochten wij u vergeten zijn, ook dat kan naar bovenstaande mail verstuurd worden.

Laat uw creativiteit de vrije loop en zorg hiermee
voor een vrolijke en fijne start van het jaar 2021.
Vergeet niet uw wens voor 20 december op te sturen.

Namens de verkeerscommissie
Afiena Benthem
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8u10 en ging al onder om 16u28. Was nog maar boven aarde gedurende 8 uur en 18 minuten. Alleen
wij hebben hem geen moment gezien. Het regende
en het was de hele dag zwaar bewolkt. Maar theoretisch was hij paraat achter de wolken. En het
waaide hard met soms windvlagen van zes, zeven
Beaufort. Praktisch de hele maand november zat de
wind in de regenhoek . Drie en twintig van de zeven
twintig dagen was het zuidwesten of zuidenwind.
Maar vier dagen kwam hij uit het oosten of noorden. Dat was van acht tot en met tien november. Je
zou dan een hele natte maand verwachten. Maar
dat viel eigenlijk wel mee. In oktober was de totale
neerslag 77,5 mm. En deze maand in de gemeten
periode maar 57,5 . Best verrassend vond ik dat. Dat
maakte het mogelijk dat er hier en daar nog tot 12
november weidegang kon zijn. Na die datum was
het over het algemeen voor koeien erg oncomfortabel om je nog buiten neer te vleien.

Vrouge vogels ien Onderndaam (172)
Tekst: Kees Willemen
Foto’s: Sieb-Klaas Iwema en Marina van Halen
“Slecht weer is ook weer van Onze lieve Heer,” zei
mij Fries- Groningse grootmoeder altijd . Ik geef toe ,
er spreekt een zekere berusting uit maar ook de innerlijke overtuiging dat het maar een hele zegen is
dat niet wij, arrogante wezens op twee benen, maar
de Allerhoogste of hoe je de Grote Inrichter van de
kosmos ook wilt noemen, over weer en atmosfeer
gaat.
Hoe dan ook, vandaag, zaterdag 21 november, wanneer ik deze regels schrijf, is het niet alleen nat maar
ook grauw en grijs en het duistert alweer, terwijl het
nog maar rond vieren in de middag is . Het zou zo
maar het begin van een streekroman kunnen zijn.
Maar dat is het niet. Met jullie kijk ik even kort terug
op de periode tussen maandag 26 oktober tot vandaag, zaterdag 21 november, 27 dagen in totaal. Een
‘roege moand ‘zoals dat heet in mijn versie van het
Gronings dat vast grammaticaal niet helemaal klopt.
Langzaam maar zeker, ondanks het feit dat meteorologen spreken in superlatieven: warmste november
sinds tijden, gaat de gemiddelde ochtendtemperatuur
toch langzaam naar beneden. Was die gemiddeld in
oktober rond zes uur in de ochtend nog 9,5 graad, in
november was die al aardig gezakt naar 8,4 boven
nul. Er waren wel rare uitschieters. Moet je voorstellen op vrijdag 30 oktober was het zo vroeg in de ochtend veertien graden en maandag 2 november, Allerzielen, achttien boven nul. De overledenen, die op die
dag bij Rooms Katholieken gefêteerd worden, sprongen in badpak uit hun graf.

Veel geduld
Wat mocht men in november van de nog aanwezige
vogels verwachten. Het is toch vooral de maand dat
grote groepen trekvogels ons land binnentrekken
vanuit Scandinavië of de Russische Federatie. Dat
geldt dus ook voor soorten waarvan wij denken dat
het standvogels zijn. Zoals buizerds [ Buteo buteo
L. ] bijvoorbeeld. Grote groepen buizerds uit het
noorden van die landen schuiven gewoon op. Ze zijn
vaak te herkennen aan de wat lichtere borstveren
en onderkant van de vleugels. De foto van de buizerd, die Marina van
Halen maakte, laat
dat helaas niet zien.
Ze verraste hem terwijl hij zat uit te kijken op zo’n typisch
plastic paaltje langs
de weg. Buizerds kunnen ontzettend goed
wachten. Bijvoorbeeld tot een of andere vogel door het
verkeer geplet wordt.
Je moet maar eens

Minder nat
Ik schreef dat het om vier uur ‘s middags al schemert.
Natuurlijk weet iedereen dat de dagen nu rap korter
worden. Maar hoe rap dan precies? Wel, 26 oktober
scheen de zon theoretisch nog maar 9uur en 50 minuten . Vanochtend, het was pikdonker om 5u50 , toen
ik buiten liep, kwam de zon pas boven de horizon om
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opletten hoeveel buizerds je langs verkeerswegen
aantreft . Ze hebben misschien nog wel meer geduld
als zwarte kraaien.

dubbel zo groot als een winterkoninkje maar maakt
wel een geluid dat in de verte wat op de zang van
een winterkoninkje lijkt . Een soort Tzrrrrr- roep.
Twee dagen later zag ik niet ver van haar huis twee
grote groepen kramsvogels neerstruiken in de essen
die oprijzen uit de meidoornhaag die de weitjes van
de familie Biermasz aan het Boterdiep afgrenst van
het daar langs lopende wandel-en fietspad. Het was
duidelijk waar zij voor kwamen, de bessen van de
meidoorn [ Crataegus monogyna L. ]. Vrijdag 20 November zag eerder genoemde Masja nog een doortrekker uit het Noorden , een goudhaantje [ Regulus
regulus L. ]. Deze schitterende 9 cm. kleine vogeltjes
hebben een langwerpige , goudgele streep op hun
kop. Het zijn feitelijk bosvogels. Die vooral op naaldhout fourageren. In oktober –november komen er
soms hele invasies ons land binnen. Voor wie in deze donkere dagen geïnteresseerd is in hun zang.
Wanneer je sieh sissisiuuu-sieh sissiesiuu-sieh sisssietuiet hoort, weet je dat er ergens een goudhaantje in de buurt zit.

Trek in de bessen van de meidoorn
Rond deze tijd is het wat trekvogels betreft wachten
op de komst van kramsvogels [ Turdus pilaris ] . Die
strijken hier pas neer om zich te goed te doen aan
lijsterbes en bessen van meidoorns wanneer ze in het
hoge noorden weinig tot geen voedsel kunnen vin-

Ganzentrek
Maar het was toch vooral de maand van de ganzentrek. Zaterdag 7 November hoorde ik voor het eerst
in de zeer vroege ochtend toen ik onze kippen voederde, het kenmerkende gakken heel hoog in de
lucht. De dag erna nog een keer, ditmaal ’s avonds
in het donker. Het was droog. Een hele periode
daarvoor had het geregend. Het was aanzienlijk
minder bewolkt. Maar dat is voor die vogels geen
bezwaar . Ze hebben een orgaan in hun kop waarmee ze zich kunnen richten naar het magnetische
Noorden. Een soort biologische GPS. Daarnaast vliegen ze ook op de stand van de sterren. Aan het geluid te horen ging het hier om groepen van vijftig ,
zestig exemplaren. Jan ’t Mannetje die op Onderwierum woont zag de dag erna een enorm gezelschap van wel honderd vijftig ganzen . Een
kopgroep in een dubbele V geformeerd met daarachter een grote slanke, slingerende staart. Je ziet
het zo voor je.
Sieb-Klaas ,duidelijk niet uit het veld geslagen door
de ruïnering van zijn perenoogst verraste me nog
met een foto van een vogel die op het eerste gezicht op een vink lijkt maar toch echt een putter is
(Putters [ Carduelis carduelis L. ] hebben een puntige snavel waarmee ze de diepliggende zaden uit distels en kaardenbollen kunnen bemachtigen. Mooi
om te zien hoe dit veertien centimeter grote vogel-

den. Alleen zo’n perenboom bij Sieb- Klaas Iwema
was toch een aantrekkelijker object . Knarsetandend
moet Sieb- Klaas deze foto genomen hebben. Vooral
omdat spreeuwen [ Sturnus vulgaris L. ] vonden dat

ze het voorbeeld van de kramsvogels natuurlijk ook
best konden volgen Maar dat waren niet de enige
trekkers. Masja van der Meer die op Boterdiep OZ.
woont, vond in haar tuin op donderdag 12 November
een dode Kleine Vliegenvanger [ Fidecula parva L. ].
Dit 11,5 centimeter grote vogeltje is natuurlijk bijna
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Voormalige gemeente Bedum
trekt aan kortste eind.
( overgenomen van de website van het APB Bedum, waar de naam van de schrijver dezes bekend
is.)
De opgelegde herindeling van de gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond begint
voor het dorp Bedum als behoorlijk zuur te voelen.
Veelal kun je stellen dat Bedum, ondanks dat zij de
grootste gemeente was, door de bank genomen de
grootste verliezer is geworden.

tje zich in allerlei bochten wringt om bij tegenlicht op
deze foto toch aan de kost te komen.

Als enige gemeente met een jarenlange positieve
begroting is Bedum nu terecht gekomen in de hoek
waar de klappen (gaan) vallen. De burger van Bedum betaalt vanaf volgend jaar fors meer aan onroerendezaakbelasting; daarnaast wordt Diftar geïntroduceerd zonder enige mogelijkheid om het afval
beter te kunnen scheiden. Ook hier zijn voor de Bedumer de kosten naar verwachting fors hoger. Als
klap op de vuurpijl wordt de gemeente Het Hogeland voor € 150.000, – aandeelhouder van Omrin,
de Friese afvalverwerker. Omrin zal vanaf 1 januari
de afvalverwerking voor zijn rekening nemen.

Dank en prettige feestdagen
Er viel dus meer te beleven dan ik tevoren verwacht
had deze donkere maand. Dat heb ik absoluut te danken aan iedereen die zo vriendelijk was zich in te zetten voor deze rubriek, Corona of niet. Jullie allemaal
vreselijk bedankt voor jullie bijdragen in het jaar
2020. Hopelijk mag ik ook weer rekenen op post het
volgend jaar. Prettige feestdagen en denk bij het afsteken van vuurwerk en carbid ook een beetje aan de
katten en honden in ons dorp. Voor nieuws over natuur- en buitenleven kunnen jullie altijd terecht op
het volgende adres:

Alle gemeenten hadden tot de herindeling van de
gemeenten een gemeentehuis; die van Bedum
wordt nagenoeg niet meer gebruikt. Voor een rijbewijs of andere simpele zaken moet al langere tijd
door Covid-19 worden uitgeweken naar Uithuizen of
Winsum. De gemeente Het Hogeland wil nu de
dienstverlening nog meer gaan centraliseren. De
mogelijkheid om dit na de corona crisis wel weer te
kunnen vervalt hiermee. Het aanvragen van een
nieuw paspoort of het verlengen van een rijbewijs
kan dan alleen nog in de gemeentehuizen van
Winsum en Uithuizen. Een andere mogelijkheid, het
thuis laten bezorgen van deze documenten, is voor
veel mensen te kostbaar. Een goede OV verbinding
is ook niet aanwezig.

Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderdendam Tel.06-18849215;050-3049464 E-mail:
c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl

Bij de mislukte aanbesteding van de voormalige gemeente Winsum, zoals die van de Tirrel, wordt voor
bijna 10 miljoen (!) extra uitgetrokken. De Tirrel kost
geen 23,4 maar 34 miljoen euro. Aan de andere
kant is er geen geld voor bijvoorbeeld een MFA in
Bedum, zoals ontwikkeld door SV Bedum.
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Belangrijke telefoonnummers

Kerkdiensten van de Hervormde kerk aan de Uiter-

Huisartsenpost

dijk. Zolang het coronavirus rondwaart kunt u de

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

dienst slechts volgen via YUOTUBE en wel op:

feestdagen. Tel: 0900 - 9229
Tandarts
In het weekend is er om 11.00 uur en 17.00 uur een

06-12-2020 19.00 u

ds C. Hoek

13-12-2020 19.00 u

ds C. Hoek

en telefoonnummer van de dienstdoende tandarts is te

20-12-2020 19.00 u

dhr M v Heijningen

beluisteren op de telefoonbeantwoorder van uw eigen

25-12-2020 19.00 u

ds C. Hoek

27-12-2020 19.00 u

ds E.M. van den Noort

31-12-2020 19.30 u

ds C. Hoek

spreekuur. Buiten deze spreekuren is de verantwoordelijk tandarts na telefonisch overleg te consulteren. Naam

tandarts.
Apotheek
De Vlijt 4 te Bedum tel. 050- 301 52 72
In het weekend en op feestdagen gesloten. Buiten ope-

Verhuisbericht

ningstijden en voor spoedgevallen contact opnemen
met: Martini Apotheek (24 uur geopend)

Met veel plezier hebben we ons dorpsblad altijd gelezen 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 nieuwe bewoner heeft gekregen. Wij, Henk en Jennie
Post, zijn na 32 mooie jaren in Onderdendam te hebben gewoond, verhuisd naar een appartement in
Winsum. Het adres luidt: Obergon 17, 9951 HL
Winsum.

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen
Tel: (050) 524 57 00
Na 23.00 uur melden bij balie spoedingang
Uitvaartverzorger
Aaldert ten Have, Schoolstraat 8, 9991BJ Middelstum
Tel. 06-48647246
email: info@uitvaarttenhavemiddelstum.nl
Dierenartsen
Dierenartsenpraktijk Van Stad tot Wad, Bedum Voor
gezelschapsdieren: 050-3014260
Voor landbouwhuisdieren: 0596-518242

Henk en Jenny Post (het hele bericht staat op de webversie)

Dierenartsenpraktijk Noord West Groningen, Winsum
Tel: 0595-441800
Politie / Brandweer / Ambulance:
Alarmnummer dringende meldingen 0900-88 44

Grote rampen en paniek bel: 112
Door de voormalige gemeente Winsum is op het laatste moment de stekker getrokken uit het initiatief
voor een tracé alternatief van de N361. Bedum zou
een westelijke ontsluitingsweg krijgen welke aan zou
takken op deze variant. Daarnaast zou niet alleen Bedum maar heel noordwest Groningen hiervan hebben
geprofiteerd. Nu krijgt Bedum enkel een oostelijke
ontsluitingsweg richting de Eemshavenweg voor de
Friesland Campina.
Vervolgens wordt wel een noordelijke ontsluiting bij
Winsum gerealiseerd om het dorp Winsum te ontlasten. Het gevolg hiervan zal zijn dat Bedum en Onderdendam nog meer verkeer te verwerken krijgen. De
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leefbaarheid in Winsum gaat omhoog; die van Bedum en Onderdendam fors omlaag. Men zal in
Winsum met het gereedkomen van deze noordelijke
ontsluiting nog vaker voor de Bedum route kiezen
om naar Groningen te rijden.
Al met al een onprettig gevoel voor de gemiddelde
Bedumer. Wel de lasten maar niet de lusten. De lusten worden voornamelijk opgesoupeerd door de
overige gemeenten in Het Hogeland met Winsum in
het bijzonder.
Redactie: Fijn als op dit soort teksten gereageerd
zou worden. Is het echt zo ernstig als bovenomschreven of zijn het vooral emotionele teksten van
iemand , die slechts de schaduwzijde van de gemeentelijke fusie beschrijft? We horen en publiceren het graag.

Agenda:

Kopij is van harte welkom!
Heeft u een nieuwsbericht, een oproepje, een recept,

Vanaf 21 november is het Dorpshuis weer beperkt open!

schrijft u korte verhalen of gedichten, heeft u een club
opgericht en zoekt u deelnemers, wilt u zichzelf of ie-

Vanaf die dag kunt u weer een patatje halen. Wel even
bellen.(050-3049140)

mand anders voorstellen of wilt u oproepen tot actie?
Laat het ons weten!

OUD PAPIER: vanaf vrijdag 27 november 19.00 uur staat
de container bij het voetbalveld.

Stuur uw kopij in word per e-mail, uiterlijk zondag 20
december 2020 naar de redactie van het

OUD PAPIER IN DECEMBER: Vanaf donderdag 24 december 19.00 u t/m zondag 27 december. Ook dan staat de
container klaar!!!

Nijsjoagertje: nijsjoagertje@outlook.com
Redactie: Eddy Buisman,
Annemiek Wassenaar en Annemieke Neuteboom

Langs het lint.
De wereld is zo wonderwit,
de lucht daar nog wat sneeuw in zit,,
maakt alles wonderwit.
De weg is als een ver lang lint,
dat aan het einde samenbindt,
aan donk're wolkenzomen.
En langs het lint de bomen.
Van takken donzig wit en zacht,
valt glinst'rend, wijl de zonne lacht,
het zilver naar beneden,
waarlangs mijn voeten treden.
Zo loop ik langs het zilverlint,
en voel me een gelukkig kind,
alsof ik word herboren,
van nacht naar zonnegloren.

Bijdragen o.a. van: Dorpsondersteuner Erica, Kees Willemen, Hanneke de Vries e.a.
Foto’s o.a.: Sieb-Klaas Iwema, Marina van Halen.
Eindredactie en opmaak deze maand:
Eddy Buisman
Middelstumerweg 3 Onderdendam
nijsjoagertje@outlook.com
Donaties: Richtbedrag € 10,00 per jaar. Graag op rekening: NL78INGB0009014281 t.n.v. ‘t Nijsjoagertje
Kosten Nieuwjaarswensen ( 5 euro) graag voor 20 dec
overmaken op bovenstaand rekeningnummer.

Jantje Bulthuis.

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