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“Het huis is 100 % naar onze zin.”

Dora & Goffe Jensma , nieuwe bewoners Bedumerweg 64
In augustus 2018 kochten Dora
en Goffe het bouwblok met woonbestemming in Onderdendam, aan
de Bedumerweg, nummer 64 om
precies te zijn. Op de grond waar de
laatste broer Klamer zijn boerderij
had staat nu een ultramoderne
woning, type ‘schuurwoning’.
Die typering doet geen recht aan
het pand. Hoogstens doet de vorm
nog wat denken aan een schuur
maar verder absoluut niet.
Van alle gemakken voorzien, geen gasaansluiting meer maar er wordt gebruik gemaakt
van een warmtepomp die de aardwarmte op 70 meter diepte ophaalt en in de zomer bij
hoge temperaturen ook kan koelen. Op het dak van het bijgebouw liggen natuurlijk ook
zonnepanelen. Verder is alles bijzonder goed geïsoleerd en voorzien van veel glas aan
de zuid- en west kant van het pand. Voor al dat glas werd door velen gewaarschuwd dat
het veel te warm zou zijn. Ze gaan het zien en beleven maar als het met name op de
zuidkant toch te warm worden dan kunnen de lamellen aan de buitenkant een schaduwrol spelen. Het mag duidelijk zijn dat al dat glas een fantastisch uitzicht biedt op de
Groninger lucht en het landschap.
Op dit moment wonen ze er net drie weken en wordt er nog volop gewerkt aan de stoffering en de afwerking van zaken. Buiten wacht nog de bestrating en de tuin maar ook
daar is over nagedacht en Goffe gunt zich alle tijd om hier ook wat moois van te maken.
Het was jammer dat er van de oude bomen en struiken niets behouden kon worden
maar alles was zo verwaarloosd dat het gerooid moest worden. De enige boom die
bleef staan overleefde de eerste de beste storm niet. Dora werkt nog twee dagen in de
week bij een apotheekhoudende huisarts in Loppersum als apothekersassistent.
Ze verheugt zich er nu al op om daar met de fiets heen te gaan. Vanuit hun vorige
woonplaats Hefswal was het ongeveer een vergelijkbare afstand.
De boerderij, een melkveebedrijf verkochten ze vanuit ‘rationele’ overwegingen: geen
opvolging, de op korte termijn noodzakelijke grote investeringen met daarbij direct de
twijfel of je die nog terug gaat verdienen. Daarbij komt hun overtuiging dat de toekomst
niet altijd ver weg ligt maar dat het leven in het nu geleefd zou moeten worden. Dus
toch ook een emotionele afweging, net als het emotionele feit dat de boerderij al 130
jaar in de familie is en dan ben jij degene die daar een eind aan maakt...
Lees verder op pagina 2
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Het huis is van oorsprong
helemaal zelf bedacht waar
voor de (technische)
uitwerking een architect is
aangetrokken.
Het is nu 2021 dus het hele
proces heeft lang geduurd.
De meeste tijd is gaan
zitten in het verkrijgen van
alle vergunningen. Hierbij
waren zowel de gemeente
Bedum, de nieuwe
gemeente Het Hogeland en
de Provincie betrokken. Die laatste moest zich buigen
over een wijziging in het bestemmingsplan omdat ze het
huis graag wat verder naar achteren op het perceel wilden
bouwen. Op dit moment ligt er nog een discussie met de
welstandcommissie op hun verzoek voor het bouwen van
een kleine kapschuur. Goffe en Dora willen een paar
schapen gaan houden die daarin onderdak zouden
kunnen krijgen. Ook de glasvezelkabel moet nog
aangesloten worden.

Een muurgedicht op het Dorpshuis?!

Maar ondanks alles is het huis 100% geworden wat ze
wilden. Ze gaan het zien, ze willen het ervaren, genieten
van het avondlicht maar ook van de ochtendzon die de
wolkenband in het westen doet oplichten.
Een haas die langs het huis scharrelt en de oude jachthond (een Drentse Patrijs) nog doet reageren, reigers,
eenden en ganzen... Kortom?

Zelf hou ik van het volgende gedicht, niet voor op de
muur, maar wel passend in deze tijd.

In de vorige editie had Jan ‘t Mannetje een leuk idee.
De redactie (Annemiek en Annemieke) riepen op om
te reageren:
“Wat vindt u? Is een muurgedicht een goed idee?”
Waarop zij het volgende ontvingen:

Hoi redactie,
Wat een leuk idee om een gedicht in het dorp op een
muur te zetten.
Ik heb nu geen idee welk gedicht. Misschien kan er een
wedstijd uitgeschreven worden. Kunnen mensen eigen
gedichten of gedichten die ze mooi vinden inleveren.
Kunnen we gelijk oefenen met het democratisch
beslissen!

Eb
Ik trek mij terug en wacht.
Dit is de tijd die niet verloren gaat:
iedre minuut zet zich in toekomst om.
Ik ben een oceaan van wachten,
waterdun omhuld door 't ogenblik.
Zuigend eb van het gemoed,
dat de minuten trekt en dat de vloed
diep in zijn duisternis bereidt.
Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?

Annemieke C.W. Neuteboom
Afscheid van Onderdendam
Na bijna 50 jaar aan de Warffumerweg te hebben
gewoond verruil ik Onderdendam voor Groningen.
Bijna 50 jaar, wat klinkt het lang maar wat is het ook weer
snel voorbij gegaan. Samen met Leo hebben we veel
meegemaakt en veel mensen leren kennen.
Na het overlijden van Leo in 2018 is mijn leven erg
veranderd. Van een druk en veel levendigheid in en om
het huis werd het leven ineens erg stil en eenzaam.
Ik was veel bij mijn dochters in Hoogkerk, in afwachting
van de verkoop van onze woning. En dat was niet
makkelijk. De verkeersdrukte door de aanpassing van
wegen, het feit dat het huis in aardbevingsgebied staat
maar ook de corona heeft de verkoop erg vertraagd.

Anka
Aanvulling van de ‘nieuwe’ redactie:
Wederom, een goed idee lijkt ons. Dus wil je een
gedicht aandragen, of zoals Jan uitdaagde ; Zelf een
gedicht over Onderdendam schrijven? Denk mee en laat
uw reactie horen: Nijsjoagertje@gmail.com

2021 is goed begonnen toen we hoorden dat het huis
verkocht was. Zo half april zal de sleutel in andere
handen overgaan. Ikzelf heb een leuke seniorenflat in
Groningen aanvaard. Vlakbij mijn kinderen en
kleinkinderen.
Onderdendam houdt altijd een plekje in mijn hart, in ons
hart want ook de kinderen nemen nu afscheid van het
dorp. We zullen vast bij bijzondere gelegenheden het dorp
nog weer bezoeken. Met het Scheepsjoagen
bijvoorbeeld. Daar ligt een lange geschiedenis voor ons
allemaal. Mooie herinneringen.
Ik wil jullie bedanken voor alle sociale contacten, de gezelligheid en saamhorigheid in de afgelopen jaren. Ik wens
jullie een fijn leven in het mooie Onderdendam en het ga
jullie goed.
Met vriendelijke groet,
Geertje Boverhof, kinderen en kleinkinderen
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Bewoner Stadsweg gaat ( bijna ) viraal
Ruim een week geleden werd het één van onze dorpsgenoten allemaal een beetje te veel. En of dat de lockdown, de
kou, de alcohol, of alle drie was mag u zelf invullen. Het filmpje is een zeer vermakelijke (korte) persiflage van een
‘geintje’ van Hans Teeuwen, dat door een remix van Bjørgen van Essen ( Die het in een jaren ’80 jasje gooide ) een
internet HIT werd. Zou onze Jack ook viraal gaan? Hij is in ieder geval gespot door de media.
Onder de kop “Kou doet rare dingen met een mens” behaalde hij in ieder geval Omroep het Hogeland.
Het filmpje is terug te kijken via een YouTube link op de Onderdendam Facebookpagina en Onderdendam.com
LET OP! Deze video is niet geschikt voor mensen die Hans Teeuwen niet kunnen waarderen en jongeren onder de 16.

Goed gebruik gemaakt van
Onderdendamster IJSBAAN
De vijver achter het Waterschapsgebouw en
tussen de familie Riemersma en Vening was
natuurlijk de place to be zo halverwege
februari. Jong en oud hebben heel wat
uurtjes vertoefd op het ijs.
Het was alweer even geleden natuurlijk dus
de meesten moesten er even weer in komen.
Schaatsen, sleeën en buikglijden was
allemaal toegestaan en met het zonnetje er
bij was het een verademing voor velen.
Hopelijk kunnen we komende winter weer
van zoveel ijspret genieten!
Wie regelt dan de snert, warme choco, kwast
en glühwein??
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dat de koelkast goed gevuld is. Zo’n zaterdag waar
je in de rust van de wedstrijd alvast een BOB
aanwijst, zodat je dan uiteindelijk ‘s avonds de dag
eindigt in de stad of bij één of ander feestje waar
we het jaren later nog over zullen hebben. Uiteraard
kan dit niet op een lege maag, dus een patatje bij
het dorpshuis mag ook zeker niet ontbreken!

Coronastop met SVO 1
SVO 1, waar basisschool vrienden elkaar weer
treffen en waar jongens uit Bedum en omstreken
het plezier terug willen vinden in voetbal.
Het kan allemaal in Onderdendam. De club beschikt
nog niet zo lang over 2 teams, maar sinds 2017
worden er regelmatig 2 wedstrijden op zaterdag
gevoetbald. En dat is heerlijk, vooral nadat je jezelf
90 minuten lang in het zweet hebt gewerkt. Snel
douchen om vervolgens via de kantine, met een
biertje aangereikt door onze Natascha, 90 minuten
naar het ploeteren van je clubgenoten te kijken.
Heerlijk!

Maar helaas kunnen we al een hele tijd niet meer
genieten van ons geliefde spelletje en alle dingen
daar omheen.

Wat verlangen we weer naar met zijn allen tegen
een bal trappen en de gezelligheid die daarbij komt
kijken. Want dat is wat ons als team en club
kenmerkt. Voetbal is leuk, maar eigenlijk alleen
maar een soort excuus om op zaterdag de hele dag
met je vrienden te mogen zijn.

Dit seizoen leek een historisch seizoen te gaan
worden voor SVO 1. Voor het eerst in lange tijd werd
de volgende ronde van de beker gehaald en daarnaast waren we na 4 gespeelde wedstrijden terug te
vinden op een keurige 3e plek, vlak achter de
concurrentie. We kregen steeds meer vertrouwen en
droomden stiekem al over het kampioenschap.
Maar helaas bleef het ook bij dromen, want door de
afgekondigde coronamaatregelen werden de
voetbalcompetities stilgelegd en recent is besloten
om de competities definitief niet te hervatten.

Er komen betere tijden aan, dus wij van SVO 1 hopen dat we met elkaar zo snel mogelijk weer samen
kunnen genieten van onze favoriete sport.
We willen dan ook tegen u als lezer zeggen:
Hou vol en hopelijk kunnen we u snel weer
verwelkomen op Sportpark Harry Visser.

Lijkt het jou nou ook leuk om deel uit te maken van
deze fantastische club? We zoeken nog leden, dus
meld je aan! Twijfel je nog? Kom gerust een keertje
vrijblijvend meetrainen, je bent altijd welkom.

En dat was een zware domper voor zowel de club als
voor de spelers. Een van de leukste en sociaalste
momenten van de week valt in één keer weg. En dit
zouden we zo omschrijven omdat het voor ons meer
was dan alleen 2x in de week trainen en een
wedstrijd spelen op zaterdag. Trainingen waarbij er
tot in de late uurtjes werd nagezeten en er werd gepraat en gediscussieerd over voetbal, school, werk en
alle dingen die we de afgelopen tijd hadden
meegemaakt, en waarbij de uitspraak:
“1 biertje nog”
eigenlijk betekende:
“We gaan er nog even tegen aan!”

En dan de zaterdag, misschien wel de mooiste dag
van de week, waar dat clubgevoel echt komt bovendrijven. Bij iedere thuiswedstrijd van het eerste staan
er rond een uur of 11 al een paar jongens in de
kantine. Wij als eerste elftal zorgen iedere
zaterdagochtend dat het sportpark er piekfijn bij ligt.
Dit betekent dat de lijnen worden gekalkt, de kantine
en kleedkamers worden schoongemaakt en natuurlijk
4
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Steun de voedselbank met D.E. bonnen
Al een paar jaar hebben koffiebrander Douwe Egberts en
Voedselbank Het Hogeland de afspraak dat bij inlevering
van 600 D.E. spaarpunten er door de koffiemagnaat een
pak koffie aan de voedselbank zal worden geleverd. In het
jaar 2020 kon Voedselbank Het Hogeland maar liefst
700.000 spaarpunten inleveren, hetgeen in totaal 1.166
pakken koffie opleverde.

Wanneer u de Winsumer voedselbank wilt steunen met
uw D.E. koffie- en theepunten, dan kunt u
deze in de brievenbus deponeren op Lombok 1 ( 9951 SC )
in Winsum.
Wanneer alle coronaperikelen achter ons liggen, dan
drinken wij als dank heel graag een kop koffie met u!
Met vr. grt. Wieb Roffel
Acquisiteur
Voedselbank het Hogeland Winsum

Johannes v/d Helm heeft mooie winterse plaatjes geschoten. Meer vindt u via de link op Onderdendam.com

Een es in vol ornaat
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Vrouge Vogels ien Onderndaam ( 175 )

Bij winter hoort natuurlijk ook sneeuw. Heel raar was het,
dat hier in Noord Groningen er relatief weinig sneeuw viel
op zondag 7 Februari maar door de harde wind kon die
toch nog opwaaien tot echte sneeuwduinen. Vooral aan
slootkanten was het soms raak. [ Foto 2. ].

Tekst: Kees Willemen
Foto’s : Menna Dijkema ; Sieb-Klaas Iwema; Kees Willemen

Geen moment waren de tegenstellingen zo groot als
afgelopen maand. Terwijl ik deze woorden optik,
Zondag 21 februari, loopt het kwik op tot bijna achttien
graden in de schaduw. Precies een week geleden
stonden we nog op het ijs van het Boterdiep dat op
sommige plekken meer dan tien centimeter dik was.
In ieder geval dik genoeg om toerschaatsers te kunnen
dragen. En als ik de afgelopen maand zeg, bedoel ik
de periode van precies 28 dagen tussen Maandag 25
Januari en 21 Februari. Een maand waarin in ieder
geval daarnaast een ding constant bleef: de dagen
werden allengs langer.
Aanpoten
Wat voor gevolg had dat nu voor de gemiddelde temperatuur over die acht en twintig dagen. Om een beeld te
geven van het contrast. In November van het vorig jaar
was die 8, 4 graad om zes uur ‘s ochtends. In December
zakte die op dat tijdstip al naar 4,7 . Januari halveerde die
bijna naar 2, 7 en in de afgelopen maand februari lag de
gemiddelde temperatuur zo vroeg in de ochtend op 0,1
onder nul . De laagste temperatuur vond ik op mijn
thermometer op zaterdag 13 Februari. Toen was het min
10 graden. Vorst komt nooit alleen. Het is altijd het gevolg
van luchtstromen en hoe de wind staat. Nou dat valt mooi
af te lezen aan het aantal dagen dat die uit het oosten of
noordoosten woei namelijk twintig dagen lang tijdens
deze periode van acht en twintig dagen. Daardoor, vind
ik , mogen we best van een korte , maar wel een echte
winterperiode spreken. Vertaalde zich dat nu ook in de
hoeveelheid neerslag? Nee, absoluut niet. Voor mijn
subjectieve gevoel had je veel meer droge dagen door
die vorst dan dagen met neerslag maar ook dat klopte
niet. Het aantal bleef namelijk mooi gelijk: 14 dagen
droog weer tegenover 14 dagen neerslag. Ik denk dat dit
komt doordat er relatief weinig neerslag is gevallen. Zeker
in vergelijking tot de maand daarvoor. Januari was echt
bijzonder nat met 130 millimeter regenwater in mijn
meter. Nu was de neerslag inclusief sneeuw slechts 51
mm. Wel iets meer dan in December van het vorig jaar.
Toen viel er een povere 43 millimeter. We kijken dus absoluut niet terug op een natte maand. Ook al zal iedereen
nog sterk de sneeuwjacht met Oostenwind van zondag 7
Februari heugen met soms windkracht 8. Toen had ik in
ieder geval echt het gevoel dat het winter was. En dat het
buiten heel vroeg met mijn hond echt aanpoten was.

Prachtig is dat te zien aan het aantal uren dat de zon
theoretisch boven de horizon stond of er nu wolken waren
die zonneschijn verhinderden of niet, het had altijd een
zeker effect. Maandag 25 januari was dat 8u33 maar vandaag was dat aantal al gegroeid naar 10u 15. Dat geeft je
uitdrukkelijk het gevoel dat de dag stevig langer wordt. Dat
is ’s avonds ook heel goed te merken. Rond zessen is het
nog steeds schemerig. En pas na half zeven wordt het pas
echt donker.
’s Ochtends ,vind ik zelf, merk je
er nog niet zoveel van. Hoewel
vanochtend kwam de zon al op
om tien over half acht. Mensen
die ’s ochtends naar hun werk
gaan, krijgen dat wel goed mee.
Voor het eerst rijden ze bij licht
naar hun job. De eerste dag dat
die tien uur zonneschijn werd
gehaald was overigens
woensdag 17 Februari. Een dag
om in te lijsten. Maar het
belangrijkste nieuws van deze
periode was uiteraard dat we
even aan een echte ouderwetse
winter hebben mogen ruiken met sneeuw- en ijs. Voor die
ervaring moesten we zo ongeveer terug naar zeven jaar
geleden. Maar toen was de ijspret van zeer korte duur.
Nee, even leek het erop dat we de tijd van 1996 gingen
evenaren. Voor het eerst lagen de kanalen rond
Onderdendam dicht en was het ijs zo betrouwbaar dat er,
zij het door particulieren toertochten gehouden werden
[ Foto 1 ] . Je kon ze tegenkomen op het Boterdiep richting
Fraamklap. Een zo maar uitzonderlijk lange vorstperiode
zorgde daarvoor. Eerst kregen we een aardig voorproefje
van drie dagen vorst van zaterdag 30 Januari tot en met
maandag 1 Februari. Met op zondag 31 Januari zeven
graden onder nul. Maar toen moest de echte kou natuurlijk
nog komen Dat begon twee dagen later en duurde tot 14
Februari. Met flinke uitschieters ’s nachts van meer dan
tien graden vorst op zaterdag 13 Februari. En voor het
gevoel was het natuurlijk nog kouder voor wie althans ook
nog rekening wil houden met de gevoelstemperatuur.
Soms daalde die tot veertien graden onder nul.

Buitengewoon schuw
Wat betekende dat winterweer nou
voor de beestjes en speciaal dan
de vogels. Zodra er sneeuw valt,
kan je raden wie daar gelopen
heeft . Sieb-Klaas Iwema vond vlak
bij zijn boerderij aan het Jaagpad
richting Fraamklap de sporen van ja…wat is dit eigenlijk?
Ik zou zeggen een meeuw [ Foto 3. ]. Een meeuw of
andere vogel die in ieder geval de sneeuw prefereerde
7

Veel zichtbaarder zijn de krakeenden [ Anas strepera
L. ] . Deze gemiddeld 50 cm. lange eendjes zijn iets
kleiner dan de veel voorkomende wilde eenden.
En wanneer ze opvliegen
is het verschil helemaal
goed te zien. Net als
smienten hebben ze een
witte buik. [ Foto 7 ] Wel
vermengen ze zich vaak
met wilde eenden.

boven het ijs op het
Boterdiep dat zichtbaar
bij een oeverpaal al
aardig aan het groeien
was [ Foto 4 ]. Iedereen
weet dat vogels het lastig hebben in de winter .
Daarom was ik ook zo
blij met de foto’s die
Menna Dijkema mij
stuurde op 3 Februari. Dat was nog net voordat de vorst
inviel. Opvallend is dat tegenwoordig er een koppel
brandganzen [ Branta leukopsis L. ] zich permanent ophoudt aan de oostkant van ons dorp. Meestal zijn ze te
vinden in de weien van Rozeboom. Ze zijn behoorlijk
honkvast . Kennelijk is het gras daar nog zo vers voorradig dat het naar hun goesting is [ Foto 5 ] .

Rest mij tenslotte nog te melden dat ik voor het eerst
woensdag 17 februari in de
namiddag ganzen heel hoog in de lucht hoorde uitvliegen op weg naar hun broedplaatsen in Scandinavië en
Rusland. En later in de vroege ochtend maar toen was
het nog zeer duister nog eenmaal. Het is een vage foto
maar wel het bewijs dat ik ze echt gezien heb [ Foto 8 ] .
Voor mij is dat het signaal dat de lente aanstaande is .

Heel blij was ik met de
opname van een watervogel die je zelden te
zien krijgt omdat hij zo
schuw is. Het gaat
hierom een dodaars
[ Tachybaptus ruficollis
L. ] . Nog geen dertig
centimeter lang behoort
de dodaars tot de futenfamilie. Het bijzondere is dat deze
vogel in de winter volstrekt van uiterlijk verandert. In de
zomerheeft hij een kastanjebruine hals en oorstreek en
een zwarte rug en donkerbruine vleugels. In de winter
heeft die hals een kurkkleur. Wel heeft de vogel een
donkere rug maar lichtbruine vleugels en een achterste
dat fel wit oplicht . Daar dankt de dodaars ook zijn
Nederlandse naam aan. ‘De witte achterzijde wordt donsachtig opgezet als een dod( vandaar de naam dod-aars ‘,
schrijft mijn vogelgids van Lars Jonsson op pag.42.
Meestal houdt de schuwe vogel zich schuil tussen het riet.
[ Foto 6. ] .

Sommige vogels hebben daar een beter gevoel voor
dan mensen. En het mooie weer dat nu aanstaande is,
zal ongetwijfeld nog meer bijdragen aan dat
lentegevoel . En misschien ook weer resulteren in heel
wat berichten en foto’s van jullie kant, lezers van deze
rubriek. Zoals bekend staat mijn mailbox en brievenbus
wijd open om dat soort berichten te ontvangen. Geniet
van het buitenlevenwant wat dat betreft zijn we
daarmee ontzettend begiftigd en de koning te rijk in
Onderdendam. :
Kees Willemen
Bedumerweg 48
9959 PH Onderdendam
Tel.06-18849215; 050-3049464
E-mail: c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl
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Langdurige stremming Trekweg
tussen Winsum en Onderdendam

Wilt u de afvalkalender liever wel op papier ontvangen?
Bel met ons Klantcontactcentrum: 088 - 345 8888. Of
mail: minderafval@hethogeland.nl

De Trekweg tussen Winsum en Onderdendam, aan
de zuidkant van het Winsumerdiep, wordt binnenkort
langdurig gestremd voor doorgaand verkeer. Een
deel van de weg wordt opnieuw ingericht.
Ook komt er een nieuwe brug ter hoogte van de
nieuwbouwwijk Munster aan de oostkant van
Winsum.

Groene container legen wel of niet gratis?
In de verspreide afvalkrant staat een tabel over de afvalstoffenheffing 2021. Hierin staat dat er kosten zijn verbonden aan het legen van de groene container. Dit is niet het
geval: het laten legen van de groene container is overal in
de gemeente gratis.

Met de aanleg van de nieuwe brug is 22 februari
begonnen. De brug is naar verwachting 7 juni klaar.
De nieuwbouwwijk Munster krijgt daarmee een open
vaarverbinding met het Winsumerdiep. Op de plek waar
de brug komt, ligt nu een duiker.
De Trekweg naar Onderdendam in Winsum wordt van
16 april tot en met 7 juni opnieuw ingericht. Het gaat om
het deel tussen Meeden en de nieuw te bouwen brug.
Tijdens de werkzaamheden wordt het autoverkeer
omgeleid via de N996. Fietsers kunnen gebruik maken
van het fietspad langs die weg of van de fietsverbinding
tussen Westerdijkshorn en Winsum.

Wanneer zijn mijn eigen inzamelgegevens in te zien?
Met het nieuwe systeem Diftar+ wordt het aantal kilo’s
afval gewogen. Uw nieuwe grijze container is daarom
voorzien van een unieke chip die hoort bij uw adres. De
afvalinzamelaar weegt het gewicht per leging maar registreert ook hoe vaak uw grijze container wordt geleegd.
Binnenkort wordt het mogelijk om via DigiD op hethogeland.nl in te loggen om uw eigen afvalgegevens in te zien.
Meer informatie volgt via het gemeentenieuws, de sociale
media en hethogeland.nl.
Andere vragen over afvalinzameling? Bel of app ons gerust. Telefoon: 088 - 345 8888 of WhatsApp: 06 - 114 505
30. Ons mailen kan ook, via: minderafval@hethogeland.nl

Aanwonenden zijn inmiddels door de aannemer en de
gemeente geïnformeerd. Hun panden blijven bereikbaar.

Hogelandsters kunnen afvalcijfers
inzien

Gemeente Het Hogeland
Over de nieuwe afvalinzameling

Vanaf vandaag kunnen inwoners van de
gemeente Het Hogeland bekijken hoeveel huisvuil ze
hebben aangeboden. Ze kunnen daarvoor terecht op
de website van de gemeente.

Onder de Hogelandster blijken vragen te leven over
de nieuwe wijze van afvalinzameling die per 1 januari
jongstleden is ingegaan. Om op die vragen een
antwoord te geven, is dit artikel opgesteld.
Begin december ontving u de Afvalkrant ‘Meer doen met
minder afval’. Deze zat bij de Noorderkrant in, waar wij
ook het wekelijkse gemeentenieuws in plaatsen. Hierin
staat alle belangrijke informatie over het nieuwe
afvalsysteem Diftar +. Inwoners die buiten de bebouwde
kom wonen en de Noorderkrant niet ontvangen, hebben
de Afvalkrant per post gekregen. Veel inwoners hebben
de informatie gemist en/of hebben nog vragen over het
nieuwe afvalsysteem.
Informatie gemist?
Heeft u de afvalkrant niet ontvangen en/of de info gemist? De afvalkrant is te vinden op onze website hethogeland.nl/afvalkrant. Liever een papieren exemplaar?
Bel met ons Klantcontactcentrum: 088 - 345 8888. Of
mail: minderafval@hethogeland.nl. Dan sturen wij u een
afvalkrant per post.
Waarom geen afvalkalender per post?
De afvalkalender 2021 met inzameldata ontvangt u niet
(meer) op papier. Met ingang van dit jaar publiceren wij
de afvalkalender op onze website: hethogeland.nl/afval
Hiermee besparen we kosten.

Sinds 1 januari van dit jaar betalen Hogelandsters voor
de hoeveelheid ‘grijs’ afval die ze aanbieden. Er moet per
lediging van de grijze container worden betaald. Daarnaast wordt een bedrag per kilo grijs huisvuil in
rekening gebracht. Het groente-, fruit- en tuinafval (gft)
wordt gratis opgehaald.
Om de hoeveelheid aangeboden huisvuil te kunnen
bekijken, moet worden ingelogd via www.hethogeland/
afval. Dat kan alleen met DigiD. De cijfers zijn alleen in
te zien door degene op wiens naam de belastingaanslag
staat; de hoofdbewoner van een pand. Inwoners die geen
DigiD hebben, kunnen de gegevens telefonisch bij de
gemeente opvragen.
Naast de hoeveelheid grijs afval kan ook het aantal
aangeboden kilo’s gft-afval worden bekeken.

Alle containers in Het Hogeland zijn voorzien van een
chip. De inhoud van de containers wordt met apparatuur
op de vuilniswagen gewogen. De gegevens worden in
een systeem opgeslagen. Via de gemeentelijke website
en DigiD hebben Hogelandsters nu inzage in hun
gegevens in dat systeem.
De afrekening van de hoeveelheid aangeboden grijs
afval vindt drie keer per jaar plaats.
Het vastrecht wordt meegenomen in de jaarlijkse
gemeentelijke belastingaanslag.
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Belangrijke telefoonnummers

Kerkdiensten
Hervormde gemeente Onderdendam

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 telefoonbeantwoorder 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

Voor zolang de corona duurt: via Youtube.com, trefwoord
Hervormd Bedum en Onderdendam
of via kerkomroep.nl → Bedum → NHK Bedum
datum

uur

bijzonderheden

voorganger

28-02-21

19.00

derde lijdensszondag

ds. H.J.C.C.J. Wilschut uit
Smilde

07-03-21

19.00

vierde lijdenszondag

dr. J. Hoek Veenendaal

10-03-21

19.30

bidstond voor gewas
en arbeid

ds. C. Hoek

14-03-21

19.00

vijfde lijdenszondag

ds. C. Hoek

21-03-21

19.00

zesde lijdenszondag

ds. C. Hoek

28-03-21

19.00

zevende lijdenszondag
voorbereiding
viering H.A.
ds. N. Noorlander uit
Onstwedde

Na 23.00 uur melden bij balie spoedingang
Uitvaartverzorger
Aaldert ten Have
Schoolstraat 8
9991 BJ Middelstum
Tel. 06-48647246
email: info@uitvaarttenhavemiddelstum.nl

Als twee zielen
elkaar gelijken,
zijn ze verwant.
Dit is geen wettelijke
verbintenis,
maar vrije verbondenheid
in alle tijden.

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

Jantje Bulthuis.
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Agenda:

Kopij is van harte welkom!

Op de zaterdagen is het dorpshuis tussen 17:00 en
20:00 uur geopend voor lekker snacks! U moet
vooraf bestellen en kunt de snacks dan op afspraak
afhalen. Bestellen via: 050-3049140

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, naar de nieuwe
redactie van het Nijsjoagertje:
nijsjoagertje@gmail.com

Oud papier

Op de laatste vrijdag van de maand wordt de oud papier
container rond 19:00 uur geplaatst op het terrein van
SVO aan de Achterweg 8. De zaterdag en zondag daarna
kun je je oud papier deponeren. Graag netjes opstapelen, zover mogelijk naar achteren en zo hoog mogelijk.

Wij hebben vast een jaaragenda gemaakt
Graag voor (bijna) elke laatste zondag van de maand:
28 maart
29 augustus
25 april
26 september
30 mei
24 oktober
27 juni
28 november
X juli
2 januari

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.

Redactie:
Brenda Stavast en Erika Witsenboer Eilander
Bijdragen van: Annemieke Neuteboom, Geertje Boverhof, Kees Willemen, Hanneke de Vries, SVO, Anka Hoven, Wieb Roffel, DODI
Foto’s: Kees Willemen, Menna Dijkema, Sieb-Klaas
Iwema, Johannes van der Helm, Mark Witsenboer
Eindredactie en opmaak voor de laatste keer:
Brenda Stavast
Donaties:
Richtbedrag € 10,00 per jaar. Graag op rekening:
NL78INGB0009014281 t.n.v. ‘t Nijsjoagertje

Het Nijsjoagertje is online in kleur te lezen:
http://www.onderdendam.com/nijsjoagertjes/
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Foto: M. Witsenboer

