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Nieuwe redactie Nijsjoagertje
Wij zijn blij dat we dit krantje kunnen openen met de nieuwe redactie van het Nijsjoagertje, die zich aan u voorstelt. Erika Eilander en Brenda Stavast nemen vanaf volgende
maand het stokje over van Eddy Buisman, Annemiek Wassenaar en Annemieke Neuteboom. Daarbij heeft Marieke Vorenholt het voornemen om af en toe wat te schrijven
voor ons dorpskrantje maar ook de oude vertrouwde schrijvers blijven gewoon actief.
Wilt u ook meedoen met het Nijsjoagertje? Aanmelden kan nog steeds. Maar u bent ook
van harte uitgenodigd om gewoon eens een stukje te schrijven. Gebruik daarvoor vanaf
nu het adres: Nijsjoagertje@gmail.com

…..
Erica
Einde Nijsjoagertje? Dacht het niet.
“Het einde van een tijdperk!” “Nooit meer een
Nijsjoagertje, dat kan toch niet?” “Ik lees hem elke
maand”
Zomaar wat kreten die mij ter ore kwamen zo tussen september en november afgelopen jaar.Ook ik kon me niet
voorstellen dat er geen Nijsjoagertje meer zou zijn. Zeg
nou zelf, daar is het toch veel te leuk voor! Maar het aanmelden van nieuwe redactieleden bleef uit en ook het persoonlijk benaderen van een aantal bekwaam gegadigden leverde helaas niet het gewenste resultaat.
En ik zou Erika niet zijn als ik mij dan niet zou opwerpen voor iets wat ik zó van belang
acht voor ons dorp :-) Ik had wel enigszins twijfel in verband met mijn al ietwat chaotisch
drukke leven, maar toen ik vernam dat ook Brenda wel wilde toetreden tot de redactie
was de knoop snel doorgehakt. Samen gaat het prima lukken en vele handen maken
licht werk dus, zoals Eddy aangaf in de vorige editie; mochten mensen zich nog geroepen voelen… Join the club!
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zeg maar echt mijn ding’! Qua beeld is dat een meid met
bergschoenen, office toolbelt en een draaiboek in de rugzak.

De meeste mensen kennen mij intussen wel door mijn rol
als dorpsondersteuner en als planner voor het dorpshuis.
(Zelf staat ze ook wel eens achter de bar of springt ze in
bij een bakploeg.) Voor de nieuwelingen in ons pittoreske
dorp zal ik nog even kort omschrijven wie ik ben.

Noaberschap en een gemeenschap vind ik zeer belangrijk:
waar je iets kunt betekenen moet je dat doen. Voor een
buurman, maar ook voor je dorp. Jaarlijks helpen de dakgoten leegmaken, op de huisdieren passen tijdens weekendjes weg en wanneer de tijd rijp is of het in je straatje
past, zitting nemen in een bestuur, commissie of werkgroep. En zo nemen we voorzichtig het stokje over van de
leden en generatie vóór ons en ‘dragen’ we samen ons
dorp verder.

Ik ben Erika Witsenboer Eilander, geboren in dit dorp en
sinds twee jaar weer terug op het ‘oude nest.’ Samen met
mijn man Mark en 3 kinderen (Jonathan van 9, Loniek van
4 en Floor van bijna 3 ) wonen wij in voormalig basisschool de Haven. Af en toe schreef ik al een stukje over
onze verbouwing.
Ik ben werkzaam in mijn vaders bedrijf en doe dus ‘het
één en ander’ voor het dorp. Een beetje de nieuwe
(vrouwelijke) Bert/Dethmer ;-p

We hebben fijne buren, een fijne straat en een gezellig
dorpshuis! En wat een mooi, actief dorp!
Toen we hier kwamen wonen, ben ik barvrijwilliger geworden in het dorpshuis en heb ik kort in een werkgroep voor
de jeugd gezeten. Één keer meegedaan met het cabaret.
Ik ben het bootcampclubje begonnen, denk mee met
Dorpsdemocratie in Onderdendam, ben betrokken bij het
initiatief van Kees: “Groot Groen Onderdendam” en aan
het broeden op een handvaardigheid clubje met een aantal
mede-moeders.

Ik heb Sociaal Cultureel Werk met Sport en Recreatie als
specialisatie gevolgd, toen wat rondgezworven over de
wereld en daarna ben ik de kunstacademie gaan doen.
Vormgeving Ruimtelijk Ontwerp (wat neer komt op Interieurarchitectuur.) Grafische vormgeving was één van de
vakken en dat in combinatie met de interesse voor journalistiek, die ook wel door onze familie-aderen stroomt, een
goede mix om mij, samen met Brenda en Annemieke in te
zetten voor het Nijsjoagertje.

Verder staat er een verskraampje in de voortuin om overtollige oogst met elkaar te delen, door het dorp het
‘weggeefkraampje’ genoemd, waardoor er inmiddels ook
wel eens andere spullen in liggen, gratis en voor niets!

Het Nijsjoagertje continues…
...

Brenda

...Dat klinkt heel actief, maar met een verbouwing en tussendoor de komst van twee kinderen, was mijn tijd en aandacht voor al die initiatieven helaas sterk verminderd en
was het meer een kwestie van meelezen dan meedoen.
En bij deze: de achterban van de bloemzaaiactie heeft nog
de update tegoed (Long overdue, maar krijgen jullie)!
Zo was ook het oproepje voor nieuwe redactieleden voorbij
gekomen en door het hoofd gegaan, de twijfel om te reageren overheerste echter. Tijd, tijd...

Hoi! Ik ben Brenda
Stavast en woon
sinds 5 jaar aan de
Bedumerweg in Onderdendam, met mijn
man Geerlof en onze
twee kinderen Wilte
(net 3) en Teuntje
(bijna 2).

Gelukkig ontstaat er nu de kindjes een beetje groter worden langzaam iets meer ruimte om weer wat voor het dorp
te kunnen betekenen. De redactie rook die ruimte blijkbaar
ook, haha, want op een avond ging de telefoon met de
vraag: “Is die functie niet wat voor jou?” Nou, ja. Zodoende
ben ik nu mederedacteur van het Nijsjoagertje. De opmaak
zal vast wel een beetje veranderen, de inhoud misschien
ook. Maar hart voor mijn dorp zal er zeker in zitten.

Ik ben officemanager
bij vooropleiding theater De Noorderlingen,
heb gewerkt in de
festivalorganisatie en natuureducatie en HBO Rechten
gestudeerd met de minor Cultureel Ondernemen.

Zijn er oude, lopende of nieuwe onderwerpen waar je meer
van wilt weten: Ja! Laat het horen! Mail naar nijsjoagertje@gmail.com of loop even langs op Bedumerweg 42.

Mijn vrije tijd spendeer ik graag buiten, in de keuken, zingend (bij ODD ♥) en als natuurgids. Verder volg ik de
course Climate Adaptation Governance aan de RUG en
een kleine wildpluk cursus.
In een notendop een groot liefhebber dus van culturele,
jeugd- en outdoor evenementen organiseren en ‘taal is
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foon tevoorschijn om foto’s te maken. Haha, oh jee… Betrapt. “Okee, Brenda, kin omhoog, daar gaan we.” spreek
ik mezelf toe.

Nieuwe traditie?
Vrijdag 1 januari 2021, een uurtje of twaalf in de middag.
Het zal wel een raar gezicht zijn. Dat als je naar buiten
kijkt, je iemand ziet lopen in badjas, werklaarzen aan en
een knaloranje Unox-muts op.
Gelukkig weet buurman Adriaan inmiddels wat voor vlees
hij in de kuip heeft en rent hij naar beneden: “Marte! Brenda gaat een nieuwjaarsduik doen!”.
Unox (van de worst) (en inmiddels de muts): “Als je er zelf
niet al aan meegedaan hebt, heb je er toch vast wel eens
van gehoord; de Nieuwjaarsduik. Het begon in 1960 als
een soort grap met slechts acht man. Bij Unox konden we
de grap wel waarderen en we adopteerden het evenement.
Sindsdien duiken er elk jaar rond 10.000 durfals op 1 januari om 12 uur het ijskoude water in. Het bakje warme erwtensoep naderhand zorgt – ondanks alle kou – toch voor
een warm begin van het nieuwe jaar.”

De temperatuur was namelijk ongeveer 4 graden. De watertemperatuur ongeveer ook. Nu is het niet slim, gevaarlijk zelfs, om van de brug te springen bij zulk koud water.
Je kunt acute hyperventilatie krijgen en er onderkoeld van
raken. Sowieso moet je er niet langer dan een halve minuut in blijven met deze kou. En zo zijn er nog een aantal
oefeningen en weetjes die handig zijn voordat je je er aan
waagt.

Helaas voor de toeschouwers geen spectaculaire show,
maar veilig via het trappetje dus.
Eerst zus, dan ik, dan Hans. Badjas uit, over de reling
klimmen en van de ladder af langzaam het water in. Jeetje, wat is het water koud!!! Als messteken in je benen. De
ademhaling schiet gelijk in de war en ik moet mijn lijf kalmeren. Even de polsen natmaken… Wachten tot de
ademhaling onder controle is… Okee, ennn los…
Yes! 1, 2, 3, 4 ...30 tellen. Dat is genoeg en trots klim ik
de ladder weer op, waar Hans mij de badjas aangeeft en
ohhhh, die stekende tenen zo snel mogelijk weer in de
werklaarzen mogen.
Zo. Mijn interne kacheltje gloeit! De rest van de dag! Tijd
voor warme choco met
slagroom.

Vorig jaar heb ik met mijn tweelingzus Harma de Nieuwjaarsduik gedaan in het Lauwersmeer, bij restaurant Het
Booze Wijf. We doen wel vaker aan open water zwemmen
of winterzwemmen en Harma volgt een koud-water-training
in Groningen. Omdat dit jaar de Nieuwjaarsduik niet doorging, maar we 2021 wel met een frisse start wilden beginnen, besloten we samen in het Boterdiep te springen voor
mijn huis. Harma haar verloofde Hans wilde ook meedoen.
We hadden wel gedacht dat mijn man Geerlof zou komen
kijken met onze kinderen, maar daar kwamen Marte en
Adriaan aangerend, buurjongen Willem kwam zijn huis uit
en oh jee, Pieter en Marion waren een rondje aan het wandelen en nét ter hoogte van het hoogholtje. “Dit is nieuws
voor het Nijsjoagertje!” roept Pieter, en hij haalt zijn tele-

Een goed 2021
allemaal!
Enneh... 1 januari
2022…
Nieuwe traditie?
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Even voorstellen - Nune Bareghamyan

De dag

Hallo iedereen,

De dag komt als een voorjaarswind
waar 'k steeds weer nieuwe wegen vind,
de dag en alle dagen
de dag een welbehagen.

Ik ben Nune Bareghamyan en
ik woon sinds mei 2020 met
mijn partner Herman Schipbouwer aan de Bedumerweg
19A in Onderdendam.

De dag vliedt voort
geen wet verstoort,
de dag is ons gegeven
de dag doet ons herleven.

Van oorsprong ben ik Armeense, ik woon nu ongeveer 4 jaar
in Nederland. Van beroep ben
ik pianiste en dirigente. Ik heb
30 jaar lang ervaring in de muziek, voornamelijk met lesgeven aan kinderen. Momenteel
ben ik werkzaam als pianiste en dirigente binnen verschillende koren in de regio Noord-Nederland.

De dag heeft elke dag weer werk
de dag is jong, de dag maakt sterk,
de dag opnieuw geboren
de dag is uitverkoren.
Als 'morgens weer het licht ontwaakt
de duisternis heur zwartheid staakt,
dan komt de dag, het licht breekt door
de dag is steeds een lichtend spoor.

Aangezien lesgeven aan kinderen mijn passie is, zou ik
hier in 2021 graag ruimte en tijd voor vrijmaken. Voor pianoles gaat mijn voorkeur uit naar kinderen van 7 tot 18
jaar. Jongere kinderen (van 5 tot 7 jaar) kunnen bij mij
zangles krijgen.

Zij is de vreugde die verblijdt
mij weer op and're paden leidt,
de dag komt als een voorjaarswind
de dag is een verblijdend kind.

Ik wil de lessen graag bij mij
thuis aanbieden (ik heb een
piano), maar zodra de mogelijkheid er is zou ik graag
lessen in het dorpshuis willen geven. Voor interesse
mag u mij bellen of
e-mailen.

JB. 11 aug. 1957 [Jantje Bulthuis]

Dorpsdemocratie Onderdendam = samen
beslissen, samen denken en samen doen
Sommige mensen vragen zich momenteel af of het wel
democratisch is om in maart verkiezingen te houden. Zo
hebben wij ons natuurlijk ook afgevraagd of wij het project dorpsdemocratie in deze corona-omstandigheden
wel democratisch kunnen uitvoeren. Ons gevoel is van
niet. We willen met iedereen in het dorp in gesprek kunnen, elkaar kunnen ontmoeten in het dorpshuis, zodat
iedereen zich welkom voelt om hierover mee te praten.
Daarom hebben we het project even op pauze gezet
totdat het weer mogelijk is om elkaar echt weer te kunnen spreken. Dit betekent ook dat de gesprekken over
beschikbare potjes als het dorpsbudget of het compensatiefonds van de 380 KV lijn pas opgestart worden als
het dorp daar gezamenlijk
het gesprek over kan voeren.

Nune
Bareghamyan
06 – 26947878
Bareghamyan.nune@gmail.com

Wanneer we weer verder
gaan met het project
dorpsdemocratie, informeren we jullie hier weer over via
het Nijsjoagertje. Tot die tijd kan je alle vragen en ideeën
natuurlijk wel alvast kwijt bij projectleider Mayke Zandstra via hallo@maykezandstra.nl. We hopen jullie gauw
weer te kunnen ontmoeten.

Een es in vol ornaat
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Niet klein denken en groot doen, maar groot denken
en klein doen

plaatsing met een boog naar de rotonde bij Ranum dan
was er vijfmaal winst geweest. De wijk Munster was direct
aangesloten op de N 361 , Onderdendam was verlost van
het huidige sluipverkeer van Munster, Winsum was verlost geweest van de N361 door het dorp en de N 361 was
verlost van een rotonde en stoplichten, de oostelijke wijk
van Winsum was niet belast geworden met het verkeer
van en naar Munster.

De gemeente Het Hogeland is koortsachtig op zoek naar
locaties voor grootschalige woningbouw in honderdtallen.
De gemeente wil inspelen op de grote krapte op de woningmarkt van de stad Groningen. “ Je moet het ijzer smeden als het heet is” zegt wethouder Dijkhuis. Ik vraag me
af of het verstandig is de situatie op de woningmarkt van
Stad als uitgangspunt te nemen voor het beleid van onze
gemeente. De stad Groningen is bestuurlijk sterk genoeg
om dit probleem zelf aan te pakken.

Het maken en maatschappelijk en bestuurlijk bespreken
van een ruimtelijke visie kost natuurlijk tijd. Dit wil niet
zeggen dat er ondertussen in het geheel niet gebouwd
kan worden. De aandacht voor de komende jaren kan
gericht worden op het ruimtelijk en sociaal versterken van
dorpen en plaatsen met kleine, slimme projecten. Dit kan
met kleinschalige sloop-nieuwbouw en met aanvullen
door het verdichten van de bestaande bebouwing .
Tot slot. Het is volgens mij maar de vraag of de huidige
krapte op de woningmarkt in de stad Groningen en de
uitstraling daarvan van lange duur zal zijn als de bouw
van woningen in Stad en ook elders in Nederland opgang
gekomen is. Toen ik dertien naar geleden in Onderwierum kwam wonen begon ik in lange fietstochten het Hogeland te verkennen. Wat mij opviel en waarvan ik schrok
waren de diverse vrijwel lege nieuwe woninglocaties. Alles was bouwrijp, er waren straten, waterpartijen, bomen,
maar slechts hier en daar een eenzame woninver vooruitg. Dit kan zich zo weer herhalen.

Voor de gemeente het Het Hogeland moet naar mijn mening het verbeteren van de leefbaarheid het uitgangspunt
voor het beleid voor het wonen zijn. Daarbij gaat het niet
alleen om aanvullende nieuwbouw, maar ook om renovatie , sloop en vervangende nieuwbouw en herstructuren
van boercerijen en gebouwen. Maar de leefbaarheid wordt
niet alleen beïnvloed door woningbouw , maar door alle
terreinen van de ruimtelijke ordening, zoals bijvoorbeeld
mobiliteit, natuur, landbouw en landschap. Woningen worden niet voor een paar jaar gebouwd en de concurrentie
voor het gebruik van de beschikbare ruimte neemt toe.
Bovendien zijn er veel veranderingen, in een toenemend
tempo en onvoorspelbaarheid , die grote impact hebben
op de leefbaarheid. De belangrijkste is wel de klimaatcrisis
die alle aspecten van wonen, verkeer, landbouw, veeteelt,
landschap, enz. stevig tot hard zal gaan raken. Ik pleit er
daarom voor om nu niet in haast grotere woningbouwlocaties te ontwikkelen. Verstandiger is om eerst brede visie op
de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente te maken Een
visie met de blik ver vooruit en breed. Breed met aandacht
voor alle aspecten van het gebruik van de ruimte en ver
vooruitkijkend anticiperend op de dynamische en deels
moeilijk voorspelbare ontwikkelingen van het klimaat, bevolkingssamenstelling, economie en technologie, veehouderij en akkerbouw. In het proces van het maken van zo’n
visie en het doen van keuzes is er alle tijd om de inwoners
van de gemeente goed te betrekken bij de te maken keuzes.

Ik pleit daarom voor Groot denken=Een brede visie maken en Klein doen= maatwerk met kleine projecten. Laten
we zuinig omgaan met de schaarse aan grond en ruimte.
Jan ‘t Mannetje

Boerderij De Haver
Afgelopen maand ontving ik van Janny Wilkens van de
NAM het bericht dat de maquette die gemaakt is van de
boerderij De Haver door de NAM is overgedragen aan
Museumboerderij Borg
Verhildersum.

Het nu snel gaan bouwen heeft het gevaar van “ruimtelijke
ongelukken “ of het missen van kansen. Verstandige succesvolle ruimtelijke ordening vraagt om bestuurlijk geduld,
om visie en tijd om vooruitkijkend gronden aan te kopen ,
met maatregelen ongewenste ontwikkelingen te voorkomen, belanghebbenden en belangstellenden te betrekken
en afzonderlijke plannen in een groter geheel samen te
brengen . Een grote gemiste kans op een kwalitatief stedenbouwkundig resultaat vind ik de recente ontwikkelingen
rond Winsum. Indien de bouw van de wijk Munster en de
herstructurering en verplaatsing van de sportvelden waren
gewisseld van locatie en als tegelijkertijd de vernieuwing
van de N 361 was aangegrepen voor een westelijke ver-

De maquette is onder andere in Onderdendam gebruikt om de plannen duidelijk te maken. Dus zijn er
Onderdendammers die,
wanneer het weer is toegestaan, langs gaan bij Verhildersum, kijk dan even of je de maquette van De Haver ziet.
Dethmer Jonkhoff
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daarna wel weer in m’n ouwe patroon van gehaastheid
maar dat heb ik er voor over. Nog eem deurzetn mitnkander en er mag weer omarmt en gekust worden! Per slot
van rekening wonen wij in een kustprovincie!

Pandemoeheid
De anderhalve meter regel, het verplichte Jumbo winkelwagentje voor een pakje Marlboro en het gratis door
POST.NL verstrekte mondkapje voor je smoel. Zelfs in
ons Dorpshuis. Ik vind het allemaal niet zo erg, als we
hiermee bereiken dat we binnenkort met z’n allen weer
kunnen genieten van afstandloosheid dan wil ik daar nu
best tijd en moeite in investeren. Al duurt het allemaal wel
héél erg lang.

Janneman ♪

Laatste rustplaats voor onze molenaar Jan
Knegt
Op zondag 20 december (nog in het vorige jaar) hebben
we in een klein gezelschap Jan Knegt naar zijn laatste
rustplaats gebracht. Zijn as werd uitgestrooid op het terrein van de Zilvermeeuw in het bijzijn van zijn goede
vrienden Mieke en Jan Hendrik Berghuis, zijn collega
molenaar Catrienus Rouwé, Jan Oomkens voorzitter van
de Stichting Groninger Poldermolens, zijn leerling Egbert
Reining, die de liefde voor de molen van zijn leermeester
Jan met de paplepel kreeg ingegoten, de vriendin van
Egbert en ondergetekende met Toos,

En ja, ik weet niet hoe het met jou gegaan is maar het
heeft mij wel veranderd. Was ik voordien iedere week fanatiek aan het repeteren met twee koren waaronder het
plaatselijke ODD, plots had ik niets meer. Geen optredens
maar een agenda met strepen en kruizen. En ineens geen
gehaast meer om dat ik nergens om 20:00 uur moest zijn.
En voor die tijd moest koken en eten en afwassen en omkleden en nog snel even oefenen en ……..
In het begin was het heel onwennig en keek ik nog veel te
vaak op m’n horloge om grip te hebben op mijn nooit-telaat-komen. Maar al na een paar week vond ik het langzamerhand verbazend aangenaam. Een welkome rust
maakte zich deel van mij. Een kalmte die ik mezelf anders
nooit eigen gemaakt had. Een soort van Hogerhand opgelegde verademing.
Nou is het uiteraard niet zo dat ik het zingen niet mis, tuurlijk wel! En niet alleen het zingen, ook de borrel daarna en
de grappen aan de bar en het fietstochtje in de woensdagnacht na koorrepetitie vanuit Winsum. Aarde donker en
toch vogels horen. En kikkers. En melkwagens van Campina.
Ook het op de zaterdag patat met eierbal eten en bier
drinken in ons dorpshuis Zijlvesterhoek mis ik enorm. En
dan niet alleen omdat ik graag mijn honger en dorst stil
maar vooral omdat je dan je dorpsgenoten even weer ziet.
Even de laatste roddels kunt delen en even iemand kunt
plagen omdat een kaassoufflé met mosterd écht niet gezond kan zijn. “Nou weet ik waarom jij altijd zo bleek bent!”

Een mooiere plek kon niet voor
hem bedacht worden. Jans liefde voor de Zilvermeeuw was
ongeëvenaard. In een korte,
emotionele speech riep Jan
Hendrik enige herinneringen
op, terwijl daarna Egbert Reining de eer te beurt viel de as
van Jan daadwerkelijk uit te
strooien.
Nadat ook de voorzitter van de stichting Groninger Poldermolens nog even refereerde aan de vele verdiensten,
die Jan heeft gehad voor de molens, werd de bijeenkomst besloten met het
ophangen van een herinneringsplaquette in de
molen. Jan zal via de plaquette nog vaak worden
herinnerd.

De hele zomer en herfst heb ik gevist, vrijwel iedere
avond. Gewoon omdat het leuk is en we aan het Boterdiep wonen met dus een vissteiger met Wifi, koelkast, toilet etc. Dus heb ik me wel vermaakt. Eén met de natuur,
peinzend, mijmerend, starend. Zoekend naar evenwicht.

Daarnaast heeft Dethmer
Jonkhoff ervoor gezorgd
dat het hoogholtje over de Warffumermaar de naam MOLENKNEGT draagt. Een mooi gebaar ter nagedachtenis
van een bijzondere molenaar.

Maar ondanks het vissen leef je met die lege agenda nergens meer naar toe, geen verjaardagsfeestjes, geen
Scheepsjoagen, geen cabaret, geen koor. Uitzichtloosheid
troef. Het Woord elke minuut op teevee of radio. Het Oud
Papier wegbrengen was al een uitje….Gelukkig hebben
Menna en ik beiden wel ons werk kunnen blijven doen. En
is voor zover mij bekend geen dorpsgenoot zwaar ziek
geworden.

Eddy Buisman.

Als het vaccin in Onderdendam komt sta ik vooraan. Zestigplus zijn heeft zo zijn voordelen. Misschien verval ik
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Vrouge Vogels ien Onderndaam (174)

maar twee reeksen van dagen dat er iets van een winterweer dreigde en de wind naar het noorden of noordoosten ging: zondag 3 t/m. woensdag 6 Januari en woensdag13 t/m. vrijdag 15 Januari. Een dag zal iedereen zich
overigens zeker herinneren. Donderdag 21 Januari hadden we hier een ouderwetse Waddenstorm met windkracht 9. En de wind bracht als cadeautje regen mee en
op twee dagen sneeuw. Een hoop neerslag kregen we te
verduren. Ik durf er mijn hand best voor in het vuur te steken dat de maand januari en de laatste week van december vorig jaar bij iedereen de indruk heeft achtergelaten
van een bijzonder natte wintermaand. Van de vijfendertig
dagen was het maar acht dagen droog. Er viel maar liefst
meer dan driemaal zoveel neerslag dan in December met
zijn povere 43 millimeter. Deze maand Januari kwam ik
nota bene op 130 millimeter regenwater uit. Met een
flinke uitschieter op woensdag 23 December. Toen viel er
in ieder geval bij ons in de achtertuin 25 millimeter. De
kinderen en hun ouders denken waarschijnlijk in dit verband liever aan de twee dagen dat het wat sneeuwde.
Sneeuw die ook bleef liggen [Foto 1].

Tekst: Kees Willemen
Foto’s: Sieb-Klaas Iwema en Kees Willemen
‘Hoop doet leven.’, zegt het spreekwoord. En een
praam volgeladen met hoop kunnen we wel gebruiken,
nu we door de epidemie met de beruchte C voor een
deel van de dag in onze huizen opgesloten zitten en er
nog maar een persoon op bezoek mag. Dus spring uit
je bed en ga naar buiten, het liefst zo vroeg mogelijk
want dan kun je zien hoe iedere ochtend de zon net
iets eerder opkomt.
Als er tenminste geen regenwolken hangen. Maar dan nog.
Want wat is er mooier te constateren dan dat voetje voor
voetje de dagen weer langer worden. Ik heb het over de
periode van vijf weken tussen maandag 21 December
2020, de dag van de winterzonnewende, en de dag waarop
ik dit schrijf , zondag 24 januari 2021. Vijf en dertig dagen
in totaal. Die maandag 21 December kwam de zon om
8u47 op en ging op 16u17 onder. Was dus 7u30 lang boven de horizon. En vanochtend was hij er al meer dan een
kwartier eerder, om 8u31, en gaat naar verwachting om
17u01 onder. Is inmiddels al een uur langer in bedrijf. Hoera, 8u30 kunnen we al incasseren en bovendien hij schijnt
steeds krachtiger.… Vooral in de namiddag merk je dat
omdat we al rond half vijf nog steeds van de zon kunnen
genieten. Daarop baseer ik dan maar het kleine beetje
hoop in deze waterkoude maand Januari.

Een laag van drie, vier
centimeter. Dat was
zaterdag 16 en zondag
17 Januari. Een dag of
twee later zag je nog
hier en daar een
sneeuwpop die jammerlijk al aan het smelten
was in de tuin.

Want de gemiddelde ochtendtemperatuur maakte deze
maand rond 6u00 weer een aardige duikeling. . Kijk maar
eens naar het gemiddelde temperatuurverloop rond dat
tijdstip. In November was dat 8,4 graad. December halveerde de ochtendtemperatuur tot 4,7 en deze maand Januari ging die nog eens stevig naar beneden: 2, 7 graad.
Terwijl het niet eens hard gevroren heeft. Er waren maar
een vijftal dagen dat het kwik echt onder de nul zakte:
Nieuwjaarsdag: - 1. Zaterdag 9 Januari: -1; Zondag 10
Januari: -3; Donderdag 14 Januari: -3 en vanochtend, Zondag 24 Januari: -2. Hebben we dan het gevoel dat we iets
van een winter meemaken. Nou, nee, zou ik zeggen. Met
Kerstmis was het ’s ochtends om zes uur weliswaar 3 graden maar het regende en idem dito gold dat voor Oudjaar.
Toen was het een graad lager, maar toen goot het.

‘Spiegel ‘
Viel er nog wat te genieten op natuurgebied? Zeker, vooral omdat op een of andere manier de natuur ook doorgaat
op dagen dat we denken dat het koud is en alles zogenaamd stil staat. Toen onze vaste fotograaf Sieb-Klaas
Iwema een pak kuilgras verwijderde op zijn erf, bleek
daaronder zich een waar netwerk van wortels van brandnetels te hebben vertakt waardoor je het
gevoel krijgt naar een
ouderwetse telefooncentrale te kijken [Foto
2.].

En er zijn gebeurtenissen waar je hart even
van opspringt. Toen ik maandag 28 December rond een
uur of twaalf ’s middags met Allard Beckeringh op het

Wind en regen
De windrichting zegt genoeg. Vijftien van de vijfendertig
dagen zat de wind in het zuidwesten of westen. Er waren
8

Jaagpad langs het Boterdiep de afgelopen Kerstdagen
aan het doornemen was, wees hij opeens in noordelijke
richting. Aan de overkant van de Middelstumerweg stond
in de wei een groepje van vier reegeiten en een bok met
de ‘spiegel ‘, het achterwerk met die lichte halve cirkel
naar ons toegekeerd. Zij hadden dat wijzen, die kleine
beweging, jammer genoeg wel opgemerkt en zette het op
een lopen. Met sierlijke sprongen maakten ze helemaal
hun Latijnse benaming Capreolus capreolus waar. In een
oogwenk verdween het groepje. Uiteindelijk waren in de
verte alleen wat kleine, bruine stipjes in het groen te zien.
Zelf zag ik ’s middags op zaterdag 9 januari ook op ongeveer die plek mijn eerste volwassen fuut van dit kalenderjaar die zijn of haar toekomstig leefgebied eens kwam
inspecteren. Bij futen [Podiceps cristatus L.] zie je geen
verschil tussen mannetjes of vrouwtjes. Jammer genoeg
heb ik daarna de fuut niet meer terug gezien. Misschien
was het weer toch iets te ruig naar zijn zin om nu al aan
het bouwen van een nest voor een toekomstige partner te
beginnen met al het voorwerk dat daar bij hoort zoals het
uitgebreide bijzonder sierlijke baltsen. Toch zijn er tekenen dat vogels bezig zijn zich voor te bereiden op die
toekomstige nestperiode. Koolmezen [Parus maior L.]
beginnen met hun zang al hier en daar territoria af te zetten. Soms hoor je gewoon de imitatie van een vinkenslag,
zie je ineens een koolmees wegvliegen.

deze maand. Des te beter voor de IJsvogel [Alcedo atthis L.] die in tegenstelling tot zijn Nederlandse en Duitse naam Eisvogel helemaal niets van ijs moet hebben.
Bliksemsnel moet hij in het water kunnen duiken wanneer zijn scherpe ogen daar de beweging van een visje
hebben gespot. Vaak, wanneer je tenminste geluk hebt ,
zitten ze stil over het wateroppervlak uit te kijken vanaf
een vooruitstekende tak. Sieb-Klaas had het geluk er
een te treffen. [Foto 3 .] naast een watertje vlakbij zijn
boerderij. En dan zijn er die wonderlijk stille getuigen die
de aanwezigheid van andere dieren verraden. Eigenlijk
weet ik nog steeds niet wie er precies verantwoordelijk
zijn voor de lege
schelpen van de zoetwatermossel die je
vaak in de bermen
van het Jaagpad
langs het Boterdiep
richting Fraamklap
aantreft [Foto 4 .].
Want welk beest is in
staat ze te openen?
Er wordt vaak gedacht
dat meeuwen ze van
grote hoogte laten
kapotvallen. Maar de
mosselen opduiken,
die zich meestal op de slijkbodem van het kanaal bevinden, dat kunnen meeuwen niet. Een verklaring die mogelijk meer hout snijdt is dat niet vogels maar bruine
ratten en muskusratten de schelpen opduiken en met
hun scherpe tanden openen. Voor mij is die trouwens
nieuw. Die trof ik aan op de site van
www.naturetoday.com [https://www.naturetoday.com/
intl/nl/nature-reports/message/?msg=15154 i] ik ben
benieuwd of iemand van de lezers hier meer over weet.

Ratten?
Er zijn wel meer van die voorzichtige signalen dat het lege
winterlandschap zich hier en daar toch aan het vullen is
met nieuwkomers die vlassen op de lente. In de namiddag van vrijdag 15 Januari kwam me een bergeend
[Tadorna tadorna L.] tegemoet vliegen, een meter of vijf
en twintig hoog, boven het ruime perceel grasland van
Harm van de Giezen aan de oostelijke kant van het Boterdiep. En daar ongeveer was het ook dat ik precies een
week later mijn eerste zwerm kieviten [Vanellus vanellus
L.] zag overkomen. Ze vlogen van west naar oost. Die zijn
vroeg, dacht ik , maar kieviten zie je al vaak in februari op
akkerland soms zelfs in een late sneeuwjacht naar voedsel zoeken. Er zijn ook vogels die juist niks met vorst hebben. Dunne laagjes ijs waren er maar een of twee keer

Iedere maand is er altijd wel een of andere puzzel die
het buitenleven je presenteert om op te lossen, een
vraag, een nieuwtje of een foto of het vermelden van
een opvallende waarneming. Zoals altijd zijn die van
harte welkom op het inmiddels bekende en voor nieuwe
bewoners nieuwe adres:
Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderdendam Tel.06-18849215 ;050-3049464 E-mail :
c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl
( 1.465woorden )
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Een muurgedicht op het Dorpshuis?!
Van 21 januari tot en met 3 februari is het in ons land De
Week van de Poëzie. Er worden door dichters op vele
plaatsen en in diverse locaties gedichten voorgelezen. Dit
jaar alleen online te volgen. De Week van de Poëzie is
voor mij aanleiding om nogmaals het idee van het aanbrengen van een muurgedicht op ons Dorpshuis als
steentje in de dorpsvijver te gooien. In de hoop dat enkele dorpsgenoten door de golfjes geraakt worden. Ik deed
dit voorstel ook een aantal jaren geleden aan het Dorpshuisbestuur als eigenaar en beheerder van het gebouw.
De reactie was lauwer dan lauw. Wellicht had het bestuur
belangrijker zaken op te lossen en was men beducht voor
de mogelijke kosten. Dit laatste kan geen probleem meer
zijn nu het dorp beschikt over een goed gevulde buidel
met geld als compensatie voor de aanleg van de nieuwe
hoogspanningsleiding.

nadenken aanzetten, een gedicht kan aanzetten tot
scherper kijken naar het landschap dat in woorden verbeeld wordt. Een gedicht over Onderdendam kan in eigen
woorden vertellen over de schoonheid of de geschiedenis
van het dorp.

Jan ‘t Mannetje

Aanvulling van de redactie (Annemiek en Annemieke).
Een enorm leuk idee van Jan, vinden wij.

Maar wat vindt u? Is een muurgedicht een goed idee?
En welke (plaatselijke) dichter zou u willen terugzien in
het straatbeeld van Onderdendam?
Denk mee en laat uw reactie horen:
Nijsjoagertje@gmail.com

Onderdendam op twitter
De eerste happy stones zijn ontdekt en in 1776 werd hier
een kat getekend.

Een muurgedicht, het woord zegt het al, is een gedicht
dat aan de buitenzijde van een muur van een gebouw of
woonhuis met verf wordt aangebracht. Het aanbrengen
vraagt om ambachtelijke schildervaardigheden. Meestal,
moet het muurvlak waarop het gedicht wordt aangebracht
met stucwerk en verf behandeld worden. Ook moeten
lettergrootte en lettertype gekozen worden. Maar de belangrijkste keuze is natuurlijk die van dichter(es) en gedicht. Onderdendam kent enkele dichters. Wie weet durft
één van hen de uitdaging aan om een gedicht over Onderdendam te schrijven. Maar ook kan gekozen worden
om een gerenommeerde dichter te vragen. Dan denk ik
als eerste aan de in Uithuizen opgegroeide en nu in Stad
wonende dichter Jan Glas.
Een gedicht met humor kan de lezer een glimlach op het
gezicht brengen, een gedicht met een boodschap kan tot
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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
07-02-21

uur
19.00

bijzonderheden
DHA

voorganger
ds. C. Hoek

14-02-21

19.00

eerste lijdenszondag

ds. C. Hoek

21-02-21

19.00

tweede lijdenszondag

dhr. M. van Heijningen uit
Dorkwerd

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
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
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Agenda:

Kopij is van harte welkom!

Iedere zaterdag 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, uiterlijk 21 februari
2021 naar de nieuwe redactie van het Nijsjoagertje:
nijsjoagertje@gmail.com

Oud papier
Uw oud papier wordt niet opgehaald maar u kunt het papier 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.

Redactie:
Annemieke Neuteboom en Annemiek Wassenaar
Bijdragen van: Brenda Stavast, Erika Eilander, Kees
Willemen, Hanneke de Vries, Mayke Zandstra, Jan ‘t
Mannetje, Jan Dijkerma
Foto’s: Sieb-Klaas Iwema Eddy Buisman
Eindredactie en opmaak voor de laatste keer:
Annemiek Wassenaar
Bedumerweg 14 Onderdendam
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/

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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