
1 

Jaargang 1   nummer 1   april 2000 

Jaargang 21   nummer 1                   januari  2021 

Maandelijks Nieuwsblad voor Onderdendam en Omstreken 

In dit nummer o.a: 
 
In gesprek met Meine 
Bosma 
 
Nijsjoagertje krijgt 
nieuwe redacteuren 
 
Verzoamelstee 
 
Historische begraaf-
plaats Onderwierum 
krijgt weer aandacht 
 
Graspad naar Onder-
wierum niet te belo-
pen. 
 
Vrouge vogels  
 
Veel geld voor leuke 
dingen 
(compensatiefonds) 
 
Onderdendam in 
kerstsfeer 
 
Herman de Boer ver-
trokken. 

In gesprek met Meine Bosma 
Op een druilerige december dinsdag bevond ik mij in de keuken van Meine  in zijn huis 
aan de Middelstumerweg. Ook dit keer weer een plek voor mij met veel herinnerin-
gen.. Ooit woonden hier goede vrienden, werd er menig glas wijn gedronken en vaak 
heerlijk gegeten. Deze keer geen drank maar een lekker kopje thee en geen mes in een 
fijn gerookt hammetje maar een speculaasje. Zo hoort het ook om 14 uur in de middag. 
Een afspraak voor een interview is altijd spannend, wordt het een gesprek? Is er een 
vorm van een klik, althans een soort verbinding die maakt dat de ge-interviewde ook 
wat gaat vertellen? Dat laatste is eigenlijk altijd het geval want anders valt er niks te 
lezen maar laten we het er op houden dat interviewen soms ook hard werken is. 
Meine Bosma woont nu 11 jaar in Onderdendam dus ik kan niet spreken van een ge-
sprek met een nieuwe inwoner en ja u leest het goed, het was een gesprek! En dat 
maakt het verwerken tot ‘iets’ leesbaars dan ook weer wat lastiger want welk onder-
werp hebben we niet bij de kop gehad? 
Zo'n uiteenlopend, meanderend gesprek is 
voor de beide aanwezigen heel fijn (waarbij 
ik gemakshalve maar even inschat dat het 
voor Meine ook een aangenaam gesprek 
was... ik laat het weten als het niet zo is.. 
Misschien moet ik er dan gewoon mee 
stoppen..) 
Een geboren Fries, dat wil zeggen, geboren 
in de buurt van Oldeberkoop en vanuit mijn 
(beperkte) kennis over Friezen wil dat zeg-
gen dat er soms getwijfeld wordt aan het 
feit of mensen uit die streek zich wel mo-
gen rekenen tot ‘de oprechte Friezen’ dit 
gebied ligt nl aan de andere kant van het 
riviertje de Tjonger en dat werd gerekend 
tot een ‘gevaarlijk’ water. Afijn een prach-
tig gebied! Als boerenzoon zonder ambitie 
om de boerderij over te nemen, kwam Mei-
ne uiteindelijk in Enschede terecht waar hij 
aan Universiteit Twentse zijn propedeuse 
Bestuurskunde afrondde. 
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Hij kon daar niet echt wennen en verhuisde naar de stad 
Groningen waar hij zich actief ging bemoeien met het be-
houd en herstel van de buurt waarin hij woonde nl de Via-
ductstraat. De bewoners richtten een vereniging op en 
vochten met succes de verregaande sloopplannen van de 
Gemeente Groningen en de NS aan. De straat ligt ten zui-
den van het Hoofdstation en het hele gebied zou gesloopt 
worden en vrij van opstal aan de NS worden overgedragen 
zodat er een zuidelijke ontsluiting van het station aange-
legd kon worden en er kantoorpanden konden worden 
gebouwd. De gemeente had deze deal gemaakt met de NS 
toen in 1976 het GADO (busmaatschappij Groninger Auto-
busdienst Onderneming) terrein vrijkwam. De Viaduct-
straatvereniging (zie Wikipedia) bestaat nog steeds en 
wordt een voorbeeld genoemd van succesvol buurtverzet. 
Meine woonde daar temidden van een bont gezelschap 
van (ex) studenten, corpsballen en bijstandsgerechtigden 
en na 11 jaar vond hij de combinatie van wonen en wer-
ken en het oeverloos vergaderen, genoeg. 
Na de brede studie Bestuurskunde had hij gekozen voor 
een vervolg bovenbouwstudie Onderwijskunde en was aan 
het werk gegaan bij de Provincie Groningen als beleidsme-
dewerker onderwijs met als beleidsterrein ‘weer samen 
naar school’ en het onderwijsvoorrangsgebied. De breedte 
van beide studies maakte het maken van een goede keuze 
qua werkterrein moeilijk. Hij verbreedde zijn kennis verder 
door het volgen van een leertraject in de Accountancy 
waardoor deze kennis ervoor zorgde dat zijn volgende 
baan zich in de financiële wereld afspeelde. Interesse voor 
de cijferkant was er altijd al en de combinatie van fiscali-
teit en analyse van gegevens maakte dat hij eerst een aan-
tal jaren bij een kleine tussenpersoon/makelaar in Zuidla-
ren werkte en daarna de overstap maakte naar een orga-
nisatie die zich bezighield met managementtrainingen en 
consultancy in het midden van het land. Hier was hij op 
zijn plek en voelde hij zich thuis. Na het hectische bestaan 
in de Viaductstraat woonde hij een heel aantal jaren mid-
den in de stad aan de Lage der Aa. Hij wijdde zich hier aan 
de renovatie van ‘zijn’ rijksmonument uit ca 1650. Toen hij 
daar meer en meer omringd werd door studentenhuizen 
werd de behoefte om naar buiten te gaan, de stad uit, gro-
ter. In 2009 verhuisde Meine naar Onderdendam waar hij 
‘viel’ voor het mooie huis én de unieke locatie! 
Het is een voorrecht te mogen wonen op deze prachtige 
plek en te zorgen voor het behoud van een stuk cultureel 
erfgoed in Onderdendam. Het woonplezier wordt weleens 
wat getemperd door de toenemende verkeersdruk. Meine 
zet zich sinds kort in als lid van de Verkeerscommissie 
waarbij het mogelijk functioneren van Onderdendam als 
‘pilot’ voor het uitproberen van verkeersremmende maat-
regelen hem erg aanspreekt. Hij houdt van puzzelen en 
analyseren... Naast dit vrijwilligerswerk heeft hij de plek 
van Anton Kamminga overgenomen als voorzitter van de 
Molenstichting, is hij penningmeester van de Energie-
coöperatie, is hij vrijwilliger bij DE KERK en doet hij mee 
aan de buiten werkzaamheden in het Onderdendamster-

bos. Een actief mens dus die daarnaast nog tijd heeft 
voor zijn muzikale hobby, hij speelt piano en de accorde-
on. De dorpsgenoten van de Verzoamelstee hebben al 
eens kunnen genieten van zijn spel (samen met Henk 
Post). Zijn werkzaamheden bij een welzijnsorganisatie in 
Drachten gaf hem vorig jaar de mogelijkheid om een sab-
batical op te nemen waardoor hij ook tijd heeft om eens 
na te denken over de toekomst na Corona en zich bezig 
te houden met de 'puzzels’ die er ook in Onderdendam 
te leggen zijn. Verkeer zoals gezegd maar ook de ver-
schillende rollen die er te spelen zijn in het vrijwilligers-
werk, werkgroepen, de dorpsdemocratie en zo meer. 
Gelukkig is er ook tijd om te wandelen, te lezen of ge-
woon lekker te niksen! 
Meine, bedankt voor het gesprek... 
 

Annemieke C.W. Neuteboom 
14 december 2020 

Nijsjoagertje en nieuwe gezichten. 

 
Jawel, de redactie van het Nijsjoagertje is er toch in ge-
slaagd nieuwe redactieleden te vinden. Brenda Stavast 
en Erica Witsenboer hebben zich bereid verklaard om na 
1 maart (als ook Annemiek Wassenaar stopt) het krantje 
samen te maken. Natuurlijk heeft het Nijsjoagertje ook 
schrijvers nodig, maar die zijn er wel in wisselende sa-

menstelling. Het belangrijkste is dat de redactie 
 mensen zou vinden, die het krantje daadwerkelijk in el-
kaar zetten, naar de drukker sturen, het ophalen uit de 
stad ( wat iedereen kan doen) en het bij de bezorgers 
brengen. En dat is nu geregeld.  
Natuurlijk maken vele handen licht werk en mocht ie-
mand zich nog als schrijver of als opmaakredacteur ge-
roepen voelen: meld je aan! 
Het betekent in de praktijk 1 x per maand kort overleg-
gen als redactie (doen we nu online )  en schrijvers bena-
deren om een stuk te leveren. Het meeste nieuws komt 
als vanzelf op de redactie af, terwijl je daarnaast altijd 
kunt switchen van een Nijsjoagertje van 12 (meestal) 
naar 16 pagina’s. Met de financiering heeft de redactie 
niets van doen. Dat is al jaren in goede handen van 
Dethmer Jonkhoff.  
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Zoals gebruikelijk de laatste jaren, heeft de Verzo-
amelstee weer een actie voor de Voedselbank het 
Hogeland te Winsum georganiseerd. 
Dit jaar hadden we het wat breder getrokken naar 
het hele dorp. 
Op maandagochtend 14 december konden goede-
ren afgegeven worden in het dorpshuis. 
Veel vaste bezoekers van de Verzoamelstee brach-
ten een pakketje, en heel verrassend........ 
de kinderen van  de peuterspeelzaal kwamen een 
volle kar met "kadootjes" brengen. 
Zij hielpen ook flink mee om alles op het biljart te 
zetten. 
Enkele dorpsbewoners kwamen ook nog met een 
bijdrage. 
Om 11.30 uur hadden we een mooi biljart vol. 
[zie onderstaande foto]. 
 
Alle Verzoamelsteesters, peuterspeelzaalouders/
leiding en de dorpsbewoners hartelijk dank voor uw 
bijdrage, ook namens de Voedselbank. 
 
Met vriendelijke groet 
Trijnie, Corry, AAfke, Hanneke 

Verzoamelstee  

 
Historische Begraafplaats Onderwie-
rum krijgt weer aandacht 
 
Na een periode van het ontbreken van groenbeheer 
krijgt de Historische Begraafplaats Onderwierum ( zie 
foto van juni 2020) weer de nodige aandacht van de Ge-
meente Het Hogeland.  De haag is geschoren, het gras 
gekortwiekt en de paden schoongeblazen van bladeren . 
Goed nieuws voor de dagelijkse wandelaars uit het dorp 
en voor de bezoekers van elders. Dit jaar waren er naar 
verhouding veel bezoekers.  Waarschijnlijk omdat Onder-
wierum opgenomen is in een wandel- en fietsroute vanaf 
Winsum en door het meer in de regio en Nederland ver-
blijven in verband met de Covid 19 pandemie. 
 

Jan ‘t Mannetje 

Oud Papier in december!!!!!!! 
 
Jazeker kunt u ook in december uw oud papier kwijt. In 
de container bij het voetbalveld en wel vanaf donderdag-
avond 24 dec vanaf 19.00 u tot maandag 28 december. 
U hoeft het oud papier dus niet op te sparen tot eind 
januari. Serviice van de voetbalclub is er ook. Even bellen 
naar Dennis Smeding en uw papier wordt gehaald. 
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Grasland tussen Oudebosch en Onder-
wierum weer stuk gereden  
 
Naast de pluim voor de Gemeente voor het weer onder-
houden van de Historische Begraafplaats Onderwierum  
moet er jammer genoeg een gele kaart worden getoond 
voor het ook dit jaar weer stuk rijden van het graspad tus-
sen Oudebosxh en Onderwierum . Diverse verzoeken aan 
de Gemeente om vroeg in het najaar en in een droge peri-
ode het schoonmaken van de sloten te laten uitvoeren,  
blijken niet gehoord of gehonoreerd te worden.  Natuurlijk 
heeft het uitvoerende bedrijf ook zijn verantwoordelijk-
heid,  maar de Gemeente is opdrachtgever.  
Het is vervelend voor de dorpsgenoten die regelmatig het 
graspad kiezen voor een wandeling . 
Misschien werkt volgend jaar een beloning : voor de amb-
tenaar van de gemeente die zorgt voor een tijdige uitvoe-
ring zonder onnodige beschadiging bak ik een heerlijke 
appeltaart. 
 
Jan ‘t Mannetje 

EXODUS DE BOER 
 
“Hoewel ik nu in Spijk woon, blijf ik altijd een Onderden-
dammer”. Deze woorden sprak Herman de Boer eind No-

vember 2020 tijdens 
een gezellige koffie-
avond bij ons aan de 
keukentafel. 
Herman, inmiddels 
50 jaar, heeft 46 jaar 
in Onderdendam 
gewoond. Waarvan 
16 jaar aan de Stads-
weg 21. Tot voor 
kort samen met kat 
Bert die helaas is 
overleden. 
Herman werkt al 14 
jaar bij Belga Fietsen 
Groningen als werk-
plaats-chef, daarvoor 
had hij 6 jaar een 
eigen fietsenzaak in 
Bedum. 
Biljarten doet hij in 
het Dorpshuis Zijl-
vesterhoek en ook auto’s is één van zijn hobby’s. 
Broer Jan de Boer heeft ook heel lang in Onderdendam 
gewoond maar ruilde dit om voor Kolham om vrijwel 
dezelfde reden als broertje Herman. 
Pa en Moe de Boer wonen aan de Meester van Royen-
straat , Jelle is 81 en Francine 77. 
Herman heeft altijd met heel veel plezier aan de Stads-
weg gewoond en geleefd: “Lieve buren, gezellige straat, 
geriefelijk huis!” 
Tsja, en dan vraag je je af waarom een geboren en geto-
gen en tevreden Onderdendammer vertrekt. Naar Spijk 
notabene…… J 
De liefde was de aanleiding. De liefde voor Rona van El-
len. Rona heeft een vrijstaand huis aan de rand van Spijk 
met veel grond en nog meer dieren. Geiten, ganzen, kat-
ten, konijnen, kippen, hanen en een paard. Mede hier-
door was emigreren naar Onderdendam voor Rona geen 
optie. 
Herman komt nog wekelijks op de Donderdagavond naar 
ons Dorpshuis om een balletje te stoten en een balletje 
te eten. Dus het contact blijft. Maar de verhuizing is defi-
nitief en dus zegt hij ook alle donaties en contributies op. 
Iedereen, alle Onderdendammers, krijgen de hartelijke 
groeten van Herman en een lief bedankje voor al die 
prachtige jaren! Het nieuwe adres is Lage Trijnweg 9, 
9909TC Spijk. 
Na ons derde kop koffie reed Herman weg in zijn prachti-
ge, elegante Mercedes. Niet richting brug maar de ande-
re kant op. Naar z’n nieuw leven met z’n grote liefde! 
Beste Herman, het ga je goed, Onderdendam zal je mis-
sen! 
 

Janneman ♪  
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Compensatiefonds 380 kV voor 
Onderdendam 
 
Zoals te zien is tussen Bedum en Onderdendam is Tennet 
bezig met de aanleg van een nieuwe 380 kV hoogspan-
ningsleiding tussen de Eemshaven en Vierverlaten bij 
Hoogkerk.  
Na de aankondiging van deze plannen hebben diverse be-
langenverenigingen, waaronder de Vereniging Dorpsbelan-
gen Onderdendam, in samenwerking met Milieudefensie 
gevraagd de leiding ondergronds aan te leggen. De bezwa-
ren tegen een bovengrondse leiding zijn uiteindelijk door 
de Raad van State verworpen.  
 
Mede als gevolg van deze bezwaren is er een compensa-
tiefonds gemaakt voor groene, landschappelijke projecten. 
Voor Onderdendam is een bedrag van  € 350.000,= gere-
serveerd. Dit kan worden besteed aan groene projecten. 
De definitie van groene projecten is niet heel duidelijk, 
maar je moeten denken aan het inrichten van een dorps-
tuin, een bijenidylle, het aanleggen van wandelpaden e.d.  
In Onderdendam willen we, samen met alle inwoners, uit 
gaan zoeken welke wensen er nog zijn. In het verleden zijn 
al ideeën opgehaald voor diverse wandel- en fietsrondjes, 
maar er leven vast nog meer wensen in Onderdendam. 
Door de corona maatregelen is het op dit moment lastig 

om dit te gaan inventariseren en is er nog een concrete 
procedure in wording vanuit het project Dorpsdemocra-
tie. In de loop van 2021 willen we graag dorpsbreed pei-
len welke ideeën en wensen er zijn om dit budget voor in 
te zetten.  
 
Op dit moment zijn er in en om Onderdendam drie pro-
jecten die aanspraak maken op het compensatiefonds. 
Dit gaat om een wandelpad tussen Ter Laan en Onder-
dendam langs de Kardingemaar. Dit project komt uit de 
fondsen voor Bedum. Daarnaast gaat, zoals ook in het 
Nijsjoagertje stond, het waterschap Noorderzijlvest de 
historische begraafplaats Menkeweer opknappen. Dit 
budget komt uit compensatiegelden specifiek voor histo-
rische plekken. 
Als laatste is er het project van de Hengelclub Onderden-
dam om vissteigers aan te leggen langs het Boterdiep 
tussen Bedum en Onderdendam. Dit budget zal ook 
deels komen uit het voor Bedum aangewezen budget.  
Wanneer er aanspraak wordt gemaakt op geld uit het 
compensatiefonds is het zaak om het draagvlak onder de 
bewoners te peilen. Vandaar de wens om eerst het pro-
ces voor Dorpsdemocratie af te ronden. 
Meer informatie op www.eemshaven-
vierverlaten380kv.nl 
Namens de Vereniging Dorpsbelangen Onderdendam, 
Dethmer Jonkhoff 
Jonkh112@planet.nl 

http://www.eemshaven-vierverlaten380kv.nl
http://www.eemshaven-vierverlaten380kv.nl
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Het dorp Onderdendam is door vele bewoners prachtig in de kerstsfeer 
gebracht. Op deze bladzijden enkele voorbeelden. Helaas zijn de beel-
den in zwart-wit, maar……………...wilt u alles in kleur bekijken, ga dan 
de website onderdendam.com/nijsjoagertjes. 
 
Naast de foto’s hebben enkele bewoners de mogelijkheid aangegrepen 
hun Nieuwjaarswens via het Nijsjoagertje tot u te laten komen. 
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Bennie Kluiter wenst iedereen een inge-
togen, serene Kerst en een virusvrij, 
vaccinvol 2021. 
 
“Binnen de perken zijn de mogelijkhe-
den even onbeperkt als daarbui-
ten”(Jules Deelder) 
We wensen een ieder een goed en ge-
lukkig 2021 
 
Lies de Voogd, Jan ‘t Mannetje 

 

 

Vanuit MOOI Onderwierum wensen 
Jean Pierre en Marina iedereen in On-
derdendam een rustige jaarwisseling 
en een een Gezond 2021  
 
De redactie wenst u allen fijne feest-
dagen en gezond 2021 
 
Annemiek Wassenaar maakte een  
“knipgedicht”: 
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Vrouge vogels ien Onderndaam (173) 
 
Tekst: Kees Willemen 
Foto’s: Sieb-Klaas Iwema en Kees Willemen 

 
Krijgen we nog winter? Deze uitermate zouteloze vraag 
durf ik toch even op te werpen.  Zeker op een dag, zon-
dag 20 december dat het ‘s middags al weer boven de 
tien graden Celsius is. En er opnieuw gesproken wordt 
van de warmste maand ooit. Maar alle gekheid op een 
stokje. Misschien zijn er toch kleine aanwijzingen dat er 
iets in die richting aan de hand is.  
 
Maar eerst iets anders want deze laatste dagen waarbij 
het rond vier uur ’s middags al bijna donker is, laten iets 
bijzonders zien. De afgelopen twee dagen, zaterdag 19  en 
vandaag zondag 20 december blijft de zon exact even lang 
boven de horizon staan, n.l. 7,5 uur.  Dat komt omdat de 
aarde in zijn baan om de zon op zijn verste punt is beland. 
Heel langzaam leek het wel alsof de zon de afgelopen 
week niet meer langer wou schijnen. Maandag 14 decem-
ber stond hij nog 7u33 boven de horizon, dinsdag was dat 
al een minuut korter: 7u32. Woensdag werd daar weer 
een minuut afgeknabbeld : 7u31, donderdag bleef hij op 
dat punt staan: 7u31, vrijdag idem dito. Om gisteren en 
vandaag op 7u30 uit te komen. En boven de horizon staan 
moet dan als een theoretische mogelijkheid gezien wor-
den. Of we nu de zon feitelijk zien of niet door eventuele 
bewolking, staat hier buiten. Daar leek op maandag 23 
november nog geen sprake van. Toen stond de zon nog 
acht uur en dertien minuten lang te schijnen. De dagen 
zijn dus in sneltreinvaart korter geworden. En dinsdag 22 
december zal dan de aller kortste zijn . Daarna klimt het 
aantal zonuren weer heel langzaam in aantal omhoog. En 
worden de dagen langer. 
 
Winter? 
 
Maar ik  had het over een mogelijke winter en dat daar 
eventueel aanwijzingen voor zijn. Kijken we naar de acht 
en twintig dagen tussen 23 november en 20 december dan 
valt op, dat in tegenstelling tot de maand november de 
ochtendtemperatuur rond zessen een flinke duikeling ge-
maakt heeft. Was die in november nog gemiddeld 8,4 
graad boven nul, hij is bijna gehalveerd in deze periode tot  
4,7. Dat is vooral te danken aan een viertal dagen dat de 
ochtendtemperatuur rond of zelfs onder het vriespunt 
was: zondag 29 november, maandag. 30 november, don-
derdag 10 december en vrijdag 11 december. Maar ook de 
dagen daar tussen in , was het ’s ochtends aardig fris. Het 

vroor zelfs een paar graden op maandag 30 november. 
Even lag er een dun vliesje ijs in de sloten . En was er 

sprake van wit uitgeslagen velden door de rijp. Of het 
zover komt is natuurlijk de vraag. Er valt ook iets tegen in 
te brengen. De windrichting bijvoorbeeld. Al vijftien da-
gen komt de wind uit het zuiden en brengt overdag, ze-
ker vanaf 12 december alleen maar warme lucht deze 
kant op. Toch zou het wel eens kouder kunnen worden 
op termijn. Zo hadden we in deze periode bijvoorbeeld 
veel meer droge dagen dan dagen waarop het regende : 
17 tegenover elf. En de neerslag was daardoor ook aan-
zienlijk minder dan in november. Viel er toen in de geme-
ten periode 57.5 millimeter nu was dat maar 43 . Ik vind 
dat laatste een verrassende uitslag want ook ik had de 
indruk dat het de laatste dagen grijs, grauw en vooral nat 
was geweest. Er is maar een dag geweest dat de hoe-
veelheid neerslag uitschoot. Nota bene op zondag 6 de-
cember, de verjaardag van Sinterklaas viel er 15 millime-
ter regen. Verrassend was ook de eerste, echte dag dikke 
mist ’s ochtends. Dat was  precies een week later, 13 de-
cember 
 
Enorme poten 
 
In die ochtendmist zag je rond twaalven wat schimmen 

in het weiland van 
de familie Roze-
boom dat grenst 
aan de Kardinge-
maar. Een koppel  
brandganzen
[ Branta leucopsis 
L. ] , met de ka-
rakteristieke witte 
wangen en keel, 
was daar neer 

gestreken  en deed zich er te goed aan het gras. Ze zijn 
nog een viertal dagen gebleven. Boeren zijn over het al-
gemeen niet blij met dat soort bezoek. Omdat op de 
plekken waarop de ganzen hun uitwerpselen deponeren, 
de koeien niet willen grazen. Maar de weidegang is voor-
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bij en wanneer in de lente zo rond april de koeien de wei 
ingaan, is de ganzenpoep al hoog en breed uitgespoeld 
door de winterse neerslag. Wel valt op dat je steeds meer 
ganzen ziet in de weien rond Onderdendam. Vooral ook 
aan de westkant. Soms gebeuren er toch weer dingen 
waardoor je hart opspringt . Zoals de laatste week van no-

vember dat Sieb- 
Klaas Iwema hoog in 
de lucht een geluid 
hoorde wat je norma-
liter niet zo vaak 
hoort hier. Een vlucht 
overtrekkende kraan-
vogels. Die was vast 
en zeker uit koers 
geraakt. Gelukkig kon 
hij de V- formatie  op 

de gevoelige plaat vastleggen. Wie overigens vaak langs 
het Jaagpad wandelt richting Fraamklap, kan daar tegen-
woordig grote groepen kuifeenden [ Aythya fuligula L. ] 
aantreffen. Groepen van zo’n vijftig, zestig exemplaren 
groot. Het blijken doortrekkers te zijn. Hoe ik dat weet?  
Omdat wanneer je passeert, de meesten onmiddellijk op 
de wieken gaan. In de Kardingemaar zijn ook van die bon-
te , zwart-witte eendjes met hun rode ogen maar die blij-
ven het hele jaar hier en ze negeren passanten. Soms wa-
gen ze zich ook in het Boterdiep en reageren dan helemaal 
niet. Op het land rond het Boterdiep richting Fraamklap 
ziet het er de laatste tijd letterlijk zwart van de meerkoe-
ten[ Fulica atra L. ] . Omdat ze voornamelijk van gras le-
ven, verkiezen ze het om in hele dichte groepen te foera-
geren. Dat is wel zo veilig. Ik zag zaterdag 5 december een 

groep van zeker vijf en ze-
ventig stuks. Dat, wanneer 
je met zo velen bent, het 
toch nog wel uitkijken ge-
blazen is, bleek vanmid-
dag,  20 december. In de 
berm van het Jaagpad 
vond ik een dode meer-
koet, duidelijk aangere-

den. Heel goed is op de detailfoto te zien hoe enorm 
krachtig hun poten zijn 
met die zwemvliezen er 
tussen . En hoe enorm 
groot ook in relatie tot 
de rest van het lijf. 
Tja, ook al zijn deze win-
termaanden mild over-
dag, toch tref je in het 
buitengebied aanzienlijk 
minder vogels aan. Wel kwam ik steeds vaker een grote 
zilverreiger [ Egretta alba L. ]  tegen die duidelijk de perce-
len grasland van de familie Rozeboom waar nog wat sloten 
doorheen lopen  als foerageerplek verkiest. Meerdere ke-
ren deze maand daar gezien. 

Het jaar is voorbij, het nieuwe begint binnenkort , ik 
hoop dat jullie net zoveel van het buiten leven zullen 
genieten als ondergetekende. En wanneer jullie iets bij-
zonders meemaken of zien, wellicht hoor ik daar dan wat 
van. Het adres is nog altijd: 
Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderdendam 

tel.050-3049464/06-18849215   

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

Een haiku voor Eddy Buisman 
 
De haiku is een kort , niet rijmend gedicht met een op-
bouw van respectievelijk 5,7 en weer 5 lettergrepen. De 
haiku is een eeuwenoude Japanse dichtvorm, waarbij het 
oorspronkelijk ging om het vastleggen van een natuurer-
varing of persoonlijke waarneming met de zintuigen. 
 
Als voorbeeld : een beroemde haiku van de meester-
Haiku dichter Matsuo Basho ( 1644 – 1694) 
 
Oh oude vijver 
Een kikker springt van de kant 
Geluid van water 
 
Eddy Buisman stopt na vele, vele jaren op 1 januari aan-
staande als lid van de redactie van t Nijsjoagertje. Als 
dank voor al zijn werk dichtte ik voor hem een haiku. 
 
t Nijsjoagertje  
Vele jaren Eddy’s kind 
Met trots loslaten 
 
En dan is er nog het ons leven zo sterk beïnvloeden door 
de Covid-19 pandemie. Ook daarover een haiku die u 
wellicht wat opfleurt en perspectief geeft: 
 
Haar stil zacht kussen 
Op anderhalve meter 
Toch smaakte het zoet 
                                                                    Jan ‘t Mannetje 
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Kerkdiensten  van de Hervormde kerk aan de Uiter-

dijk. Zolang het coronavirus rondwaart kunt u de 

dienst slechts volgen via YUOTUBE en wel op: 

03-01-2021    14.30 u      ds C. Hoek 

10-01-2021     19.00 u     ds C. Hoek 

17-01-2021     19.00 u     dhr L. Blees uit Damwoude 

24-01-2021      19.00 u    ds  M. Krooneman, Noordh                          

31-01-2021      19.00 u     ds C. Hoek 

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 verantwoorde-

lijk tandarts na telefonisch overleg te consulteren. Naam 

en telefoonnummer van de dienstdoende tandarts is te 

beluisteren op de telefoonbeantwoorder van uw eigen 

tandarts. 

Apotheek  

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

In het weekend en op feestdagen gesloten. Buiten ope-

ningstijden 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, 9991BJ 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, Winsum 

Tel: 0595-441800 

Politie / Brandweer / Ambulance: 

Alarmnummer dringende meldingen 0900-88 44 

Grote rampen en paniek bel: 112 

 

Website(s) en Nijsjoagertje 
 
Op dinsdag 8 december jl hebben vertegenwoordigers 
van verschillende websites in ons dorp en het Nijsjoager-
tje een uiterst vruchtbare avond beleefd. Centraal stond 
dat de website ONDERDENDAM.COM wel een boost 
mocht hebben, wellicht onder leiding van een nieuwe  
websitebeheerder. Het huidige format komt tamelijk 
oubollig over en de huidige websitebeheerder heeft niet 
de moed en de kennis om daar nog iets aan te verande-
ren. Alle websitebeheerders (voetbalclub, facebookpafi-
na Onderdendam, Scheepsjoagen, Verzoamelstee, 
Dorpshuis) waren het met elkaar eens dat ONDERDEN-
DAM.COM eigenlijk niets anders dan een soort doorver-
wijsfunktie zou moeten hebben naar de andere websi-
tes, mits die andere sites goed worden bijgehouden. 
 
En zie: ter plekke maakte JAN HENK HAZELAAR duidelijk, 
dat hij onderdendam.com wel wilde overnemen. Hij is in 
het dagelijks leven websitebouwer voor allerlei instanties 
en heeft dus een rijke ervaring. Dit betekent, dat berich-
ten, bestemd voor onderdendam.com nu gestuurd moe-
ten worden naar: 
 

INFO@ONDERDENDAM.COM. 
 
Het adres van de nieuwe beheerder is: 
 
Uiterdijk 15 
9959 PK, Onderdendam 
Telefoon: 0615472140 
Email: info@onderdendam.com  
 
 

Zoals elders in deze krant al beschreven gaan vanaf 1 
maart Erica en Brenda het Nijsjoagertje onder hun hoede 
nemen. Daarover meer in een volgend krantje. 

mailto:info@uitvaarttenhavemiddelstum.nl
mailto:info@onderdendam.com
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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 24 

januari 2021 naar de redactie van het  

Nijsjoagertje: nijsjoagertje@outlook.com  

Redactie: Annemiek Wassenaar en Annemieke Neute-

boom 

 

Bijdragen o.a. van: Jan Dijkema, Kees Willemen, Hanne-

ke de Vries , Jan ‘t Mannetje e.a. 

Foto’s o.a.: Sieb-Klaas Iwema, Kees Willemen 

 

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:  
 
OUD PAPIER IN DECEMBER: Vanaf donderdag 24 decem-
ber 19.00 u t/m zondag 27 december. Ook dan staat de 
container klaar!!! 
 
Het dorpshuis is op zaterdag slechts open om patat enz op 
te halen. Bestellen uitsluitend per telefoon.3049140 
 
Oud Papier in januari 2021: Vrijdag 29  januari vanaf 19.00 
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 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. 

Een cirkel. 
 

In een cirkel, "n kleine cirkel, 
draai ik daag"lijks wat in ,t rond. 

"k Wou dat ik eens uit kon glijden, 
en een and"re cirkel vond. 

 
"k Wou dat ik een gat kon boren, 

er eens even uit kon gaan. 
En ik dan een ziel kon vinden, 
die het met mij kon verstaan. 

 
"k Wou dat ik er uit kon vliegen, 

als een vogel in de lucht. 
En dat ik me zo kon voelen, 

als een lichte lentelucht. 
 

Doch helaas.........., ik moet maar draaien, 
"k heb geen voet meer aan de grond. 

Elke  dag opnieuw beginnen,  
in dezelfde cirkel rond.                   

                                                           
                                                        J.Bulthuis.15 april 1964. 


