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‘Onderdendam is bij de Provincie een begrip geworden...’
Fleur Gräper - van Koolwijk (D’66), gedeputeerde sinds 2015
met in haar portefeuille o.a. mobiliteit
Uit het gesprek krijg ik stellig de indruk dat
Fleur betrokken is bij de verkeersproblematiek
in Onderdendam, vandaar haar opmerking dat
Onderdendam een begrip geworden is. Of dat
onze problemen op korte termijn gaat oplossen
betwijfel ik maar eerlijk gezegd kan dat
natuurlijk ook niet. Belangrijk is blijvende
aandacht en zichtbare inspanningen. Het is de
gedeputeerde helder dat Onderdendam
serieus genomen wil worden.
Na de bijeenkomst in het Dorpshuis op 10
september heeft Fleur samen met de
wethouder van het Hogeland (Eltjo Dijkhuis) en
ambtenaren op 22 oktober een werkbezoek
aan het dorp gebracht waar ze alle vormen van
verkeersoverlast bijna letterlijk aan den lijve
heeft ervaren. De Verkeerscommissie heeft hen Foto: Provincie Groningen (https://bit.ly/39qEI9t)
rondgeleid en bijgepraat. In het gezelschap was
de combinatie van dorpsbewoners, bestuurders èn verkeersdeskundigen een goede
zet. Hiermee kregen alle problemen de aandacht.
Aangezien het vanwege de Corona maatregelen niet mogelijk was (en is) om weer een
dorps brede avond te beleggen, ontvingen we in december een schriftelijk overzicht van
de stand van zaken. Het is heel jammer dat er vanwege Corona niet fysiek bij elkaar te
komen is maar zodra de mogelijkheid er is zal dit worden georganiseerd.
Fleur benadrukt dat het haar gaat om mobiliteit en tegelijk het terugdringen van de
overlast op plekken waar dat verkeer niet thuishoort. Het is een ingewikkelde puzzel om
aan de ene kant verkeer te dwingen om van een route gebruik te maken zodat andere
wegen worden ontlast en tegelijk het reguliere onderhoud plaats te laten vinden.
Daarnaast loopt de aanleg van nieuwe verbindingen zoals de weg ten noorden van het
centrum van Winsum en de verbinding van Friesland-Campina naar de Eemshavenweg.
Pas als al deze werkzaamheden achter de rug zijn kun je na een tijdje gaan meten wat
het verkeer ‘doet’. Welke stromen wijzigen zich door de nieuwe situaties en welke
consequenties heeft dat voor Onderdendam. Het is een zoektocht die zich mogelijk uit
in het doen van experimenten als het instellen van éénrichtingsverkeer of een slimme
afsluiting waardoor het verkeer zich anders gaat bewegen. Ook krijgt de organisatie
‘Groningen bereikbaar’ een rol in het benaderen van (grote) bedrijven waarmee
afspraken gemaakt kunnen worden over routes en tijdstippen.
Lees verder op pagina 2
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Nieuws van de verkeerscommissie

Dit zal vervolgens goed gemonitord moeten worden en dit
hele traject zal veel tijd vergen. Ondertussen zijn er wat
aanpassingen gedaan aan de ‘til’ op de Middelstumer- en
Bedumerweg en heeft de N995 vaste ‘smileys’ gekregen
om automobilisten nogmaals op de maximumsnelheid te
wijzen.

Elders in dit Nijsjoagertje hebt u een interview kunnen
lezen met Fleur Gräper, Gedeputeerde van verkeer in
de provincie Groningen. Wij als verkeerscommissie
werken samen met haar ambtenaren.
Vanuit dit perspectief kunnen wij geen nieuws melden.
Helaas zijn er bij provincie Groningen maar een
beperkte groep verkeersambtenaren beschikbaar, wat
betekent dat er op dit moment geen ambtenaar
beschikbaar is om het project Onderdendam op te
pakken. De voorgenomen samenwerking is dus nog
steeds niet van de grond gekomen. Ook vanuit de
gemeente het Hogeland hebben wij niets vernomen.
Wij betreuren dit zeer, we hadden het gevoel in het
najaar van 2020 dat er stappen gezet gingen
worden......Er wordt van ons dus een lange adem
verwacht.

Het gebruik van de ‘Tom Tom’ heeft invloed op de
hoeveelheid vrachtverkeer, hier probeert ‘Groningen
bereikbaar’ een voet tussen de deur te krijgen voor
overleg over wijzigingen in de routeplanner. De verkeersstromen worden ook beïnvloed door Corona, bij de eerste
lockdown viel eigenlijk het hele personenverkeer weg en
was direct de eerste toename van het aantal bestelauto’s
te zien. Dit is nog verder toegenomen en ook de
personenauto’s zijn weer terug... In combinatie met een
stijging van de hoeveelheid groot vrachtverkeer en de
zware landbouwwerktuigen is de verkeersdruk nog steeds
te groot. Het is van het grootste belang dat er betrouwbare
gegevens komen over het aantal vervoersbewegingen en
de doorgaande verkeersstromen. Er hebben al tellingen
plaatsgevonden maar misschien moet er ook weer
elektronisch geregistreerd worden. Natuurlijk is daarbij
ook de gemeente het Hogeland betrokken. Deze samenwerking is prima, eenmaal in de 6 weken is er met
bestuurders en ambtenaren een regulier overleg. In dit
overleg staat de verkeerssituatie in Onderdendam op de
agenda.

Mede door de lockdown en de beperkte mogelijkheden
hebben wij als werkgroep ook nog niet onderling
kunnen overleggen.
Volgende week komen wij weer bij elkaar en zullen wij
een nieuwe strategie bedenken, zodat we weer verder
kunnen in het terugdringen van de verkeersoverlast voor
Onderdendam. In het volgend Nijsjoagertje
hierover meer.

Verder zijn wij op de hoogte gebracht van de tijdelijke
stremming van de N963 tussen Warffum en Usquert.
Deze vind plaats van 12 april tot 30 april. De omleiding
loopt door Onderdendam .Tijdens de spits zullen er
mogelijk verkeersregelaars worden ingezet.

Naast de situatie van beïnvloeding en overleg gaan er
aanpassingen plaatsvinden aan de ingangen van het
dorp, aan de zgn. ‘tillen’. Deze zullen versmald worden
waardoor er maar één voertuig tegelijk doorheen kan. De
ingang van het dorp Loppersum wordt hiervoor als voorbeeld gebruikt.

Namens de verkeerscommissie,

Voor komende zomer staan er geen werkzaamheden aan
de N361 gepland, de weg door Winsum wordt in de zomer
van 2022 aangepakt. Wel vinden er in april 2021 onderhoudswerkzaamheden plaats aan de N363 ter hoogte van
Usquert. Hiervan zal Onderdendam mogelijk hinder ervaren. Er worden dan direct verkeersregelaars ingezet. En
na drie dagen wordt met de Verkeerscommissie
geëvalueerd of het een gewenste maatregel is.

Afiena Benthem

Korte lijnen zoals met de Verkeerscommissie en de
Gemeente zijn van groot belang om ook ad hoc ingrepen
te kunnen plegen indien de situatie daar om vraagt. Hoe
laagdrempeliger het contact hoe beter. Op dit moment is
de personele bezetting in het overleg met Onderdendam
vanuit de Provincie problematisch maar Fleur hoopt dat dit
zich snel oplost. Ze kijkt uit naar een persoonlijke
ontmoeting want ze vindt het rechtstreeks spreken van
bewoners heel belangrijk!
Totdat dat laatste weer tot de mogelijkheden behoort gaat
het contact via alle kanalen die wèl
mogelijk zijn; dit keer dus via het Nijsjoagertje.
Annemieke C.W. Neuteboom
Dit interview is langs digitale weg tot stand gekomen
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Oproep verenigingen
Hallo Allen,
Zoals jullie allicht weten is Eddy Buisman gestopt als
redactielid van het Nijsjoagertje, maar daarnaast heeft hij
ook het stokje, als beheerder, van de website
www.onderdendam.com overgedragen. Jan Henk
Hazelaar is bereid gevonden deze taak over te nemen.
Daarom is dit hét moment om de site wat te actualiseren.
Zodoende is er begin december, een bijeenkomst geweest
met een aantal webmasters en besloten dat alle
verenigingen in Onderdendam ruimte op deze website
mogen gebruiken om bekendheid te krijgen bij het publiek
en te worden gevonden door belangstellenden.
Ondergetekende heeft zich tijdens deze vergadering
aangeboden om met alle verenigingen contact op te
nemen.
Onderstaande is verzonden naar alle clubs en
verenigingen, echter is er helaas nog weinig respons op
geweest. Vandaar nogmaals;
Als je non profit vereniging geen eigen website of alleen
een Facebookpagina heeft dan wil www.onderdendam.
com graag een stukje proza van maximaal 100 woorden
waarin je je club even voorstelt, een relevante foto / afbeelding en de naam, adres, telefoonnummer + e-mailadres
van de contactpersoon. Indien aanwezig ook graag je logo.
En de juiste naam van je club.
Heb je als non profit vereniging wél een eigen website
dan wil www.onderdendam.com heel graag een linkje naar
jou website vermelden op de pagina. In dit geval willen we
graag een logo en een naam, adres, telefoonnummer en
emailadres van de contactpersoon/webmaster. We gaan er
van uit dat je op je website een link hebt naar een
eventuele Facebookpagina.

Onderdendam had toch echt
de primeur….
In alle media wordt nu veel aandacht besteed aan het
vastlopen van het grootste containerschip ter wereld in
het Suezkanaal. Het schip is 400 meter lang en draagt
20.000 containers. De enorme stalen reus ligt dwars in
het kanaal en is met de boeg diep weggezakt in het zand
van een oever. Het schip blokkeert alle doorgang op een
van de drukste transportroutes van de wereld.

Een volgende stap na realisatie zou kunnen zijn dat we
een gezamenlijke activiteitenagenda kunnen opstarten
waarop bezoekers van www.onderdendam.com kunnen
zien wat er in het dorp te doen is.
Maar eerst gaan we dus alle verenigingen op de site vermelden, mits we daarvoor input (en daarmee toestemming)
hebben.

Toch geeft deze blokkade van een vitale doorgangsroute
niet de primeur aan Egypte. De primeur was twee jaar
geleden voor ons dorp toen een enorm groot transport
zich vast reed op het noordelijke kruispunt van Onderdendam en alles blokkeerde. Ook op het terrein van het
zichtbaar maken van de maatschappelijke en praktische
dood-lopende weg van de schaalvergroting is
Onderdendam uniek.

Het is helemaal gratis; dankzij het NUT kan Onderdendam
deze website in de lucht houden. Een donatie mag natuurlijk altijd ;-)
Het enige wat je moet doen als je vereniging eenmaal op
de site staat is het doorgeven van mutaties, activiteiten etc.
Op onderdendam.com zal vermeld worden hoe dit aangeleverd kan worden.

Jan ‘t Mannetje

We hopen van ganser harte dat jullie mee willen doen.
Samen sterk!
Graag ( jullie ) reactie vóór 30 04 2021.
Met vriendelijke groet,
Jan Dijkema.
jandijkema@hetnet.nl
06 4871 5892
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Als ik een vis was wist ik wel

Enkele gedichten

als steun in deze tijd van de Covid - 19 pandemie

Hoe ik moest zwemmen, zachtjes door het water
Wimpelen en met een wending remmen.

Voor het verlangen naar een weer open terras
van het Dorpshuis:
Toon Hermans dichtte ‘Vrijthof’

Ach waarom voel ik wat nooit voor mij
Bedoeld is in mijn ruggegraat terwijl ik

Wat moet ik met mijn lijf plat op bed

Toegerust als mens zo moeizaam

Ik wil naar buiten rechtop in de zon

Door de kamers waad.

Een liedje schuiven op een schuiftrompet

Kortom. Af en toe een gedicht lezen helpt je misschien een
beetje om deze tijd in goede stemming door te komen.

Of blazen op een boeren bombardon
Ik wil het leven voelen op mijn huid

Tot slot. De redactie en enkele dorpsgenoten hebben mij
gevraagd hoe het nu staat met mijn voorstel voor een
muurgedicht op het Dorpshuis. Ik heb het plan ingediend
bij Dethmer Jonkhof voor financiering uit het Compensatiefonds 380 KV. Voor Onderdendam is een aanzienlijk
bedrag gereserveerd. Dethmer berichtte mij dat hij de
bespreking met het gehele dorp over alle ingediende
plannen samen met het weer oppakken van het proces
Dorpsproces wil laten organiseren door de externe
begeleidsters. Deze herstart kan eerst als de Covid 19
situatie dit verantwoord toelaat.

En lekker lachen op het café-terras
Wat moet ik op mijn bed, ik wil eruit
‘k wil op het Vrijthof zitten met een glas

Het virus kwam zeer waarschijnlijk van een vleermuis.
Maar het beestje was zich van geen kwaad bewust. Zijn
dierlijk wezen maakt dat hij onverschillig staat tegenover
ons. Maar ja wij kunnen als mens niet onverschillig staan
tegenover dieren en natuur.
Erik Menkveld schreef een gedicht over de vleermuis.

Jan ‘t Mannetje

Onervarener gevlogen dan de radeloos
Rechtlijnige eenden tegen bicblauwe
Avondhemel kunnen lijken, doelloze
Dwarrelaar maar ondertussen
Motten de begenadigde doodsnood

Een muurgedicht op het Dorpshuis

Bezorgen en behendiger dan wie ook
Langs zwarte, zeer gecompliceerde

Wat vindt u? Is een muurgedicht een goed idee?
Hier de reactie van Chris Hazelhoff:

Bomen scheren, opduiken, verdwijnen.

Hi redactie,
Anderhalve meter afstand, mondkapje, aandacht voor
elkaar zo komen we de pandemie hopelijk goed door.
Soms kan het helpen de ellende zo te overdrijven dat er
uiteindelijk toch een glimlach op je gezicht verschijnt. Dat
lukt dichter Kees Stip in het gedichtje ' Gronings Toekomst'.

Ik kom nog even terug op het voorstel van
Jan ‘t Mannetje:
Ik vind een muurgedicht een heel mooi
idee!
Ik heb echter geen suggestie voor een
dichter, maar vind het wel leuk als het een
dichter is met Noord Groningse roots.
En ik heb de voorkeur voor een Nederlandstalig gedicht i.p.v. een Gronings gedicht.

Een visioen ( ik heb ze van tevoren):
De gasbel heeft zijn laatste gas verloren.

Een menigte staat op de Grote Markt
En staart omlaag naar de Martinitoren.

Hartelijke groeten,
Chris

Veel mensen raken ontregeld in hun doen en laten door
alle beperkingen tijdens de pandemie. Het leven wordt als
moeizamer ervaren. Het kan helpen de gevoelens te
benoemen en niet voor je te houden.
Lees het gedicht ‘Vis’ van Judith Herzberg.

Wil je een gedicht aandragen of zelf een gedicht over
Onderdendam schrijven? Denk mee en laat uw reactie
horen: Nijsjoagertje@gmail.com
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Uitslagen Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021
Onderdendam, stembureau Zijlvesterhoek | door Wietse Blink
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Politieke partij

Stemmen
Hogeland

Stemmen
Onderdendam

Percentage

VVD
PVV
CDA
D66
GroenLinks
SP
PvdA
ChristenUnie
Partij voor de Dieren
50PLUS
SGP
DENK
FvD
BIJ1
JA21
CODE ORANJE
Volt
NIDA
Piratenpartij
Libertaire Partij
JONG
Splinter
BBB
NLBeter
Lijst Henk Krol
OPRECHT
JEZUS LEEFT
Trots op Nederland
U-Buntu Connected Front
DE FEESTPARTIJ
Vrij en Sociaal Nederland

4250
2786
4296
3399
1485
2899
2959
2825
1324
254
404
29
1420
100
462
90
438
8
57
4
24
103
835
17
21
8
19
48
0
33
11

42
27
43
42
38
37
33
29
21
3
10
0
20
3
7
0
7
0
1
0
1
3
15
1
0
0
0
0
0
1
0

13,89
9,10
14,04
11,10
4,85
9,47
9,67
9,23
4,33
0,83
1,32
0,09
4,64
0,33
1,51
0,29
1,43
0,03
0,19
0,01
0,08
0,34
2,73
0,06
0,07
0,03
0,06
0,16
0,00
0,11
0,04

Totaal in Onderdendam uitgebrachte stemmen zijn 384, waarvan 0 ongeldig en blanco eveneens 0.
Het opkomstpercentage in Onderdendam is 82,23%
In het overzicht ziet u in de eerste kolom het nummer van de lijst waaronder de partij heeft deelgenomen
aan de verkiezingen, in de tweede de naam van de partij, gevolgd door het totaalaantal stemmen die de
partij heeft behaald in de gemeente Het Hogeland. In de kolom daarna het aantal stemmen dat is uitgebracht op het stembureau Zijlvesterhoek in Onderdendam. De laatste kolom laat het percentage zien
van het totaalaantal stemmen in de gemeente.
Het CDA is zowel in de gehele gemeente Het Hogeland als in Onderdendam de grootste partij
(geworden). In Onderdendam overigens direct op de voet gevolgd met slechts één stem verschil door
de VVD. Saillant detail hierbij is dat D66 in Onderdendam evenveel stemmen heeft vergaard dan de
VVD. En daarachter met een miniem verschil van 4 en 5 stemmen Groen Links en de Socialistische
Partij. Vervolgens een middenmoot aangevoerd door de Partij van de Arbeid tot en met de
nieuwkomer BoerBurgerBeweging. Kijkt u naar uw favoriete partij in het overzicht!
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Foto: H. W. Fluks (https://bit.ly/3wfW42i)

Renovatie Menkeweer

Oproep Da’s Goud Galerij

Begin maart ben ik op de historische begraafplaats
Menkeweer met medewerkers van het Waterschap
Noorderzijlvest die de renovatie van de begraafplaats dit
jaar gaan uitvoeren. Inmiddels zijn de eerste snoeiwerkzaamheden al uitgevoerd. Daarnaast zullen aan de
noord- en oostzijde van de begraafplaats de huidige lage begroeiing worden verwijderd en worden hier nieuwe
meidoornhagen geplant.
Alle graven zullen worden gerepareerd en gestabiliseerd. Een deel van de grafstenen zal ter plekke worden
behandeld, maar er worden ook stenen verwijderd en
later teruggeplaatst.
Er wordt ook nog een nieuwe bank geplaatst om in alle
rust te kunnen genieten.

Hallo,

Er zijn een tweetal punten waarbij het Waterschap de
hulp van Onderdendammers kan gebruiken. Ten eerste:
de belettering van de grafstenen is zeer slecht leesbaar.
Deze zouden door middel van het zogenaamde zwarten
weer zichtbaar moeten worden gemaakt. Via landschapsbeheer Groningen bestaat de mogelijkheid dat
mensen een cursus kunnen volgen om de techniek van
het zwarten te leren. Mensen die hier belangstelling voor
hebben en ook de tijd om dit te gaan uitvoeren kunnen
zich bij mij melden op jonkh112@planet.nl
Ten tweede: het waterschap wil de historische begraafplaats geschikt maken als uitstrooiplek voor de as van
mensen die een historische wierde op het Groninger
Hogeland als laatste rustplaats willen. De vraag is of er
mensen zijn in Onderdendam die hiervoor een monument willen ontwerpen. Ook hiervoor kunnen inwoners
die hier meer over willen weten of zich willen aanmelden
zich bij mij melden op jonkh112@planet.nl
Dethmer Jonkhoff

Mijn naam is Willemijn Homan en ik ben buurtwerker bij
Mensenwerk Hogeland. Ik zet mij in voor de leefbaarheid
in de gemeente samen met de inwoners van het
Hogeland. Je kan mij voor alle vragen benaderen omtrent
ondersteuning bij collectieve activiteiten of acties waar je
graag hulp bij wilt. Denk bijvoorbeeld aan het vormgeven
van burendag tot opruimdagen of samen brainstormen
over ideeën in wijken of buurthuizen.
In coronatijd zijn helaas de mogelijkheden wat beperkt,
maar toch zijn er wel mogelijkheden!
We zijn van start gegaan met een nieuw project genaamd
Da’s Goud Galerij. Wij zoeken creatievelingen die het leuk
vinden om te fotograferen, schilderen, tekenen, dichten of
muziek en willen exposeren in de Da’s goud buitengalerij.
Dit is een (corona-proof) buitengalerij die gaat reizen door
Het Hogeland. Elke week zullen de kunstwerken weer in
een ander dorp in de gemeente te bewonderen zijn. Het
thema voor deze editie is ‘Typisch Hogela(a)nd’.
Er is geen leeftijd verbonden dus iedereen van 0 t/m 100
jaar mag een kunstwerk opgeven.

Opgeven kan t/m 16 april 2021 en we gaan in de week
van 19-23 april de werken langs halen. De expositie zal
vanaf 3 mei beginnen.
Voor meer info, zie www.mensenwerkhogeland.nl

Willemijn Homan
Mensenwerk Hogeland
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- Berichten van de peuterspeelzaal -

Maar de familie Beukema had een heel prettige
verrassing voor ons: ze wilden niet alleen een kuub
schoon zand leveren, ze boden ook aan om het oude
zand direct maar even uit de zandbak te scheppen en af
te voeren. Nou, graag!

Dat doen we gewoon,
voor de peuters!

Vrijdagmiddag kwamen twee mannen de klus al klaren.
En zoals Janny Beukema ’s ochtends door de telefoon
zei: “Dat doen we gewoon, voor de peuters.” Ik denk dat
de peuters graag hadden gezien hoe het zand gebracht
werd, maar gelukkig kon juf Alet er een foto van maken.
Als nu het lentezonnetje weer gaat schijnen, kan juf Alet
de peuters met een gerust hart laten spelen in de schone zandbak onder de boom.

Half februari stonden we nog op de schaatsen, een
week later was het ineens prachtig lenteweer. Hoogtijd
om te kijken of alles klaar is voor een nieuw seizoen
buitenspelen. Nou nee, want hoewel er een net over de
zandbak zat, was het zand inmiddels alles behalve
schoon. Volgens juf Alet hadden de katten er een sport
van gemaakt om door de mazen van het net hun
behoefte te doen in onze zandbak.

De fietsjes en trekkers
staan ook klaar en sinds
een week staan ze in
stevige houten kasten in
onze berging. Twee jaar
geleden plaatsten we
tijdens NLDoet stellingkasten voor de fietsjes
en eigenlijk was meteen
al duidelijk dat dat beter
kon. Het heeft door
corona even geduurd,
maar nu heeft
Christiaan toch twee
prachtige kasten
gebouwd. Samen met
Marianne kwam hij ze
afgelopen week op een
avond plaatsen. Het was even passen en meten om de
enorme kasten binnen te krijgen, maar alle fietsjes
passen erin en de kasten wiebelen niet meer onder het
gewicht. Wat een verademing.

Tijd voor een nieuw afdekzeil en schoon zand dus.
Omdat onze mooie zandbak op maat is gemaakt door
Christiaan van der Ploeg en om de boom heen is
gebouwd, past een standaard afdekzeil natuurlijk niet.
Gelukkig was zeilmakerij Uilhoorn uit Usquert bereid om
een afdekzeil op maat te maken. In de voorjaarsvakantie kwam hij alles op meten en tot mijn verrassing
kwam hij het zeil maandagochtend, onder toeziend oog
van de peuters, al monteren. Christiaan had in het
weekend nog een balk bevestigd waar het zeil op
vastgemaakt kon worden en het resultaat is prachtig!
Het zeil is perfect op maat en om de boom heen
gespannen.

Wij allemaal, het bestuur, juf Alet en ook zeker de
peuters zijn ontzettend blij met alle hulp die we krijgen,
gewoon vanuit het dorp. Het voelt elke keer als een
cadeautje. Dank jullie wel!

Paasactie peuterspeelzaal
is groot succes!
Dank jullie wel voor alle bestellingen! We zijn er stil
van…
Deze week, de week voor Pasen komen we de
bestellingen bij jullie bezorgen. Uiteraard doen we dat
coronaproof. We vragen jullie zoveel mogelijk contant en
liefst gepast te betalen en zullen dat zoveel mogelijk
contactloos laten verlopen.

Ophalen is helaas niet mogelijk, de peuters gaan
namelijk zelf ook op pad: paaseieren zoeken op de
boerderij van de familie de Haan in Bedum.

Een es in vol ornaat

Namens de peuterspeelzaal,

Op aanraden van Christiaan belde ik op een vrijdagochtend naar de familie Beukema om te vragen of ik bij
hun een kuub schoon zand voor de zandbak kon
bestellen. En dat kon!

Roos Kotterer
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Vrouge Vogels ien Onderndaam (176)

een graad uit. De tweede kougolf duurde maar drie dagen, van donderdag 18 maart tot zaterdag 20 maart.
Maar was wel aanzienlijk kouder met een gemiddelde
ochtendtemperatuur van bijna twee graden onder nul.
Serieuze nachtvorst dus eigenlijk. Het was ook nog
uitzonderlijk schraal weer. Daarmee bedoel ik veel wind
en weinig neerslag. Hele lange perioden dat het helemaal
niet regende bijvoorbeeld (22 februari - 7 maart), terwijl
dat voor de groei van het gras op de percelen in het
buitengebied best wel nodig zou zijn geweest .
Uiteindelijk viel er maar 55 millimeter neerslag. Net iets
meer dan in februari met zijn 51 millimeter. Maar aanzienlijk minder dan de zeer natte januari- maand met 130
millimeter. En twee dagen kon je best wel ruig noemen.
Woensdag 10 maart viel er 15 millimeter neerslag in mijn
regenmeter. En donderdag 11 maart werden we
geteisterd door een storm met windkracht 9. Dagen die
de meesten van ons nog wel zullen heugen. Hoe schraal
het was bleek overduidelijk aan het aantal dagen zonder
neerslag : 21. Daar stonden maar dertien dagen tegenover waarop het regende waaronder dagen met
nauwelijks een millimeter neerslag.

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

Wanneer jullie dit lezen, is het een uur later licht ’s
ochtends. En ’s avonds een uur langer. Dat knutselen
met het tijdstip dat de zon opkomt en weer ondergaat
heet de invoering van de zomertijd. Er zijn mensen
naar ik gehoord heb, die er ziek van worden, ikzelf
word er alleen maar twee weken lang dik chagrijnig
van. Doodeenvoudig omdat ik, gewend ben om rond
een uur of zes buiten te zijn met mijn hond, en eindelijk
na zes maanden weer daglicht heb gezien. Maar nu
weer moet wennen aan de duisternis. Tot ik pas half
april rond die tijd de zon weer zie opkomen. Wat een
verspilling van energie en veroorzaker van een hoop
ergernis is dat….!
Hoe de situatie in werkelijkheid is, leren ons de afgelopen
vier en dertig dagen, de periode tussen maandag 22
februari en zaterdag 27 maart. Die derde maandag van
februari kwam de zon op om 7u38 en ging weer onder om
17u57. En bijna vijf weken later, zag de situatie er heel
anders uit . Op zaterdag 27 maart zag ik voor het eerst de
zon al om 6u20 en ging die pas onder om 18u59. Dat zijn
nogal verschillen. In het eerste geval duurde de tijd dat de
zon boven de horizon was tien uur en negentien minuten.
Zaterdag 27 maart was dat niet meer dan twaalf uur en
negen en dertig minuten. Dat is een verschil van twee uur
en twintig minuten. Dat is me nogal wat. Natuurlijk heeft
daardoor
iedereen het gevoel dat de dag aanzienlijk langer is
geworden buiten of we nu de zon echt hebben gezien of
niet, het daglicht was er wel en soms zeer uitbundig. We
hebben in een aantal gevallen al buiten in de tuin kunnen
werken. Nu weet ik best dat het geheugen soms zeer
selectief is. We hebben de neiging prettige ervaringen nog
mooier te maken dan ze zijn en negatieve zaken een
beetje weg te steken. Het is dan altijd handig om de feiten
te laten spreken.

Straaljagerpiloten
Leverde dit veel meer gefluctueerde beeld nu toch nog
wat leven in de brouwerij in het buitengebied op, althans
dat deel waar ik altijd te vinden ben aan de oostkant van
het dorp? Nou maar spaarzaam, vind ik.

Schraal weer
Want hoe zat het nou precies met dat aanzienlijk mooiere
weer dat we weken aan een stuk hadden. Was dat wel zo
mooi? Was het eigenlijk ook niet heel erg koud bijvoorbeeld. Wel de gemiddelde ochtendtemperatuur rond zes
uur ’s ochtends heb ik er eens bij gehaald. Die blijkt 3,7
graad boven nul te zijn geweest. Voor het ruimere plaatje:
in februari was dat door de invallende winter 0.1. In
januari 2,7. De warme maand december leverde op dat
tijdstip een gemiddelde temperatuur van 4,7 op en vorig
jaar november was dat 8.7 . Ja het was dus voor het
gevoel warmer maar kouder dan in december van het vorig
jaar en helemaal niet zo geweldig lenteachtig. Die cijfers
leveren dus een veel reëler beeld op. We hadden de
afgelopen vijf weken te maken met twee kou- perioden .
De eerste duurde wel elf dagen van zondag 28 februari tot
woensdag 10 maart. Toen kwam de gemiddelde
ochtendtemperatuur om 6u00 maar nauwelijks boven de

Het schrale weer heeft ervoor gezorgd dat sommige planten zoals de hondsdraf [ Glechoma hederacea L ] [ Foto
1. ] bijna drie weken later bloeien dit jaar vergeleken met
vorig jaar. Je kunt ze uitgebreid in de bermen vinden nu.
Maar het is wel opvallend nieuws. Net als het kleinste
plantje dat ik ken, Vroegeling [ Erophila verna L. ]. Eigenlijk een dwaalgast. Hij komt van zand- en veengrond
maar hier op de zware klei zie je hem ook regelmatig.
Zoals zijn naam al zegt, is het de eerste van alle wilde
plantensoorten die in de overgang van winter naar lente
8

bijzonders. Op donderdag in de zeer vroege ochtend ,
6u45 , hoorde ze kraanvogels [ Grus grus L. ] overvliegen. Ik heb ze gemist. Een heerlijk gevoel moet dat
zijn geweest. Altijd op verrassingen bedacht is SiebKlaas Iwema de vaste fotograaf van deze rubriek.

gaat bloeien. Zo’n echte lentebode is natuurlijk zeker de
scholekster [ Haematopus ostralegus L. ] . Iedere lenteochtend loop ik buiten rond in afwachting van dat eerste
signaal, die op een mitrailleursalvo lijkende roep van de
Bonte Piet zoals hij ook wel wordt genoemd. Voor het
eerst hoorde ik hem op de ochtend van dinsdag 23
februari dit jaar . Toen ik eens nazocht wanneer dat vorig
jaar, 2020 , het geval was, bleek dat reeds op 12 februari
te zijn geweest. Altijd ziet hij hier aan de oostkant op twee
plekken. Twee schol-eksters vestigen zich in een van de
weilanden langs het Boterdiep richting Fraamklap . En
twee andere in de buurt van de Kardingemaar. Twijfelde
ik nog of ik het goed had gehoord. Vrijdag 26 februari
hoorde ik de scholekster voor het eerst nog duidelijker
met daarnaast de roep van een kievit [ Vanellus vanellus
L. ] . Voor de goede orde die vogels hoorde ik alleen in de
zeer vroege ochtend toen het eigenlijk nog duister of
eerder schemerig was. Dan maakt het ook de grootste
indruk. Je hart gaat er een stuk sneller van kloppen. Pas
bijna een maand later, vrijdag 26 maart, zag ik de
scholeksters, nu een liefdespaar vol verrukking baltsen in
de lucht hoog boven de weien van Harrie Rozeboom. Als
volwaardige straal-jagerpiloten maakten ze samen de
meest gedurfde loopings. Een schitterend gezicht.

Vrijdag 19 maart werd zijn vogelhuisje bezocht door de
Kleine Bonte Specht [ Dendrocopus minor L. ]. [ Foto
3 ] . En de vogel kwam natuurlijk gewoon terug sinds
daar elke keer wat lekkers te snaaien viel. Maar ik denk
dat hij het meest stond te kijken toen hij op een dag een
fikse Nijlgans [ Alopochen aegyptiacus L. ] [ Foto 4. ]
zag die als een soort van standbeeld plaats nam op zijn
afgeknotte conifeer . Een nijlgans is eigenlijk een exoot
maar een die als een siervogel uit het Midden Oosten is
gehaald een aantal eeuwen geleden en nu ook in
redelijke hoeveelheden broedt in Nederland. Maar hier
in Onderdendam toch nog niet vaak te zien geweest.

Exoot

Over de kieviten bleef ik
twijfelen. Tot woensdag 3
Maart . In de namiddag zag
ik een zwerm van zeker
zestig kieviten neerdalen
aan de oostkant van ons
dorp in het perceel tussen
de Haverstetocht en de
Kardingemaar. En wat
gebeurde er? Er steeg een
kievit op, heel dapper die
met allerlei wilde kreten
aangaf dat dit zijn voedselgebied was en dat ze maar
beter op konden donderen. En dat gebeurde nota bene.
Nog meer eerste meldingen. 2 Maart zag ik mijn eerste
aardhommel [ Bombus terrestris L. ] boven de kruidentuin
achter ons huis rondvliegen en landen in een perk onder
ons keukenraam [ Foto 2 ] . Van een hommel- kolonie
sterven in de herfst de werksters, de darren, en de oude
koningin. Alleen de jonge aanstaande koningin overwintert in een holletje in de grond ( Readers Digest ,
Vlinders en andere insecten ..pag.260 ). Annemieke
Neuteboom aan de Bedumerweg hoorde ook iets

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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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

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

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

uur

bijzonderheden

voorganger

02-04-21

19.30

Goede Vrijdag

ds. C. Hoek

04-04-21

19.00

Eerste Paasdag

ds. C. Hoek

11-04-21

19.00

18-04-21

19.00

ds. N.F.L. de Leeuw uit
Oude Pekela
ds. C. Hoek

25-04-21

19.00

ds. C. Hoek

02-05-21

19.00

09-05-21

19.00

13-05-21

09.30

Hemelvaartszondag

ds. G. Timmer uit
Twijzelerheide
ds. H.J.C.C.J. Wildschut
uit Smilde
ds. C. Hoek

16-05021

19.00

Weeszondag

23-05-21

19.00

Eerste Pinksterdag

30-05-21

19:00

Vervolgde Christenen ds. J. F. Tanghé uit
Sellingen

dhr. F. Verkade uit
Amsterdam
ds. C. Hoek

O o-o-o Onderdendam
Deze keer niet een gedicht van Jantje Bulthuis.
In mijn archief vond ik een lied wat een aantal bewoners van
de Bedumerweg ooit gemaakt hebben voor een 30 april
viering in het Dorpshuis.
Op een mooie voorjaarsavond in de tuin van Toos en
Sywert Bakker is dit lied tot stand gekomen.
Het is gedateerd, maar ook weer een beetje recent m.i. door
de vele verkopingen van het afgelopen jaar.
Huizen leeg, wie ’t in de gaten kreeg
Dat was de import hoor, die trok er in
Wie woont hier, en wie woont daar nou weer?
‘t Is wel wat jammer, want je kent elkaar niet meer.
O o-o-o Onderdendam
Dat jij dat zomaar nam
Dat hier de import kwam
en je huizen nam.

Politie / Brandweer / Ambulance:
Alarmnummer dringende meldingen 0900-88 44

‘n Studentje hier, een aantal dokters daar
dat levert honden, katten en een grote kinderschaar.
De haren lang, de tuinen woest,
en ieder vroeg waarom dat wel zo moest.

Grote rampen en paniek bel: 112

O o-o-o Onderdendam
Dat jij dat zomaar nam
Dat hier de import kwam
en je huizen nam.
Hanneke de Vries
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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 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.

Inleverdata kopij 2021
Graag vóór (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

Redactie: Brenda Stavast en Erika Witsenboer Eilander

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.

Bijdragen van: Annemieke Neuteboom, Afiena
Benthem, Jan Dijkema, Jan ‘ Mannetje, Chris Hazelhoff,
Wietse Blink, Dethmer Jonkhoff, Willemijn Homan, Roos
Kotterern, Kees Willemen, Hanneke de Vries

Foto’s: Provincie Groningen, Eddy Buisman, Dethmer
Jonkhoff, H.W. Fluks, juf Alet, Kees Willemen, Sieb-Klaas
Iwema, Brenda Stavast
Eindredactie en opmaak: Erika Witsenboer Eilander
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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