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“Er wonen nieuwe mensen in het huis van Evert en Lilian.” 
“Ja, en ze hebben ook al een kindje gekregen in hun nieuwe huis.”  

 
          
 

 
Hmm, misschien vinden ze het wel leuk zich voor te stellen 
in het dorpskrantje. De volgende dag gooi ik een kaartje bij 
ze in de bus. De ooievaar staat nog in de voortuin.  
Een kersverse baby, dus! 
’s Avonds appt Patricia dat ze dat zich heel graag willen 
voorstellen. We spreken af voor later die week. 
 
Raymond opent de deur en heet me welkom.  
Op de bank zit Patricia met een heerlijk, klein, ontspannen 
frummeltje.  
 
Gefeliciteerd.  Maken jullie het goed? 
We kletsen wat over bevallingsverhalen en jong moeder-
schap, terwijl Raymond cappuccino maakt. 
 
Sinds 15 januari zijn Raymond Degenhart (33) en  
Patricia Verwijk (27) trotse eigenaar van het authentieke herenhuis aan de Uiterdijk 9.  
Een jong stel met een zoontje van 15 maanden, Xem, en een kersvers broertje van 1,5 week oud, 
Zev. Het huis ziet er prachtig uit: grote leefruimtes, mooi afgewerkt, karakteristieke elementen en 
smaakvol ingericht. 
 
“We vinden het heel fijn ons op deze manier te kunnen voorstellen. Bij de verhuizing voelden  
we ons gelijk zeer welkom, doordat directe buren en andere mensen uit het dorp zich kwamen 
voorstellen en je welkom heetten. We hadden niet de tijd gelijk te reageren, want we zaten  
midden in een grote verbouwing van ons bedrijfspand.” 
 
Waar werken jullie dan? 
Raymond is de Jumbo in Leens aan het overnemen van zijn vader, ik ben daar ook werkzaam. 
In 2013 is zijn vader deze gestart en Raymond draait al vanaf het begin met volle overgave mee. 
In 2015 is hij mede-eigenaar geworden.  
 
Wanneer zijn jullie hier komen wonen? 
15 Januari hebben we de sleutel gekregen, 16 januari zijn we verhuisd. Tijdens de verhuizing was 
ik zes maanden zwanger. Gelukkig waren er veel handige broers, zussen en vrienden langs die 
hebben geholpen met verven, behangen, enzovoort.  
In maart kwam de verbouwing van de zaak. 11 April is Zev geboren.                  
 
Waar komt de familie Degenhart - Verwijk oorspronkelijk vandaan? 
Raymond komt uit Delfzijl en Patricia uit Warfhuizen. 
 
 
                                                                                                 Lees verder op pagina 2  
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Dat ligt niet naast elkaar. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? 
Via het werk. We waren beide werkzaam bij de Jumbo in Leens 
en hebben elkaar in ongeveer 2017 daar leren kennen.  
Toen Patricia in 2018 aan het revalideren was bij een sport-
school, pakte een oefening zeer ongelukkig uit. Daarbij is onder 
andere haar borstbeen gekneusd. Raymond heeft haar in die 
periode verzorgd. Dat ging uiteindelijk een stuk gemakkelijker 
door bij hem in te komen wonen en dat beviel goed. 
 
En hoe komen jullie zo in Onderdendam terecht? 
We woonden in Baflo in een drukke straat. De buurman was 
echt heel lief, maar er was veel lawaai en dat paste niet goed 
meer nu we een jong gezin waren geworden. Ons eerste kindje 
hebben we daar gekregen. Toen we zwanger werden van de 
tweede, was het tijd om verder te kijken. 
We gingen op huizenjacht. Gezien de huidige markt was dat een 
pittige zoektocht. We hebben veel woningen bekeken in de 
buurt en omstreken. Op een gegeven moment zei de makelaar: 
“Wacht nog maar even, ik heb wellicht wel iets.”  
Op zaterdag 17 oktober verscheen deze woning op Funda. 
Maandag hebben we gelijk gebeld. We waren de eerste bezichti-
ging. Toen we over de drempel stapten, voelden we het gelijk: 
Dit is het. De rest van het huis hoefden we bij wijze van spreken 
niet eens meer te zien. Na een uur hebben we een bod gedaan.  
 
En toen was het huis van jullie? 
Nee, er waren nog twintig bezichtigingen. De vorige bewoners 
wilden ze allen laten kijken. Die hebben we dus eerst moeten 
afwachten. In die periode zijn we nog ongeveer vier keer terug 
geweest om te kijken en uiteindelijk zijn wij het geworden. 
 
Wat vinden jullie van deze plek? 
Het is enorm grappig om te zien: Er wordt heel gemakkelijk 
naar binnen gekeken omdat je zo aan de straat zit. Mensen  

groeten en zwaaien, ook als je ’s ochtends aan de ontbijttafel zit. 
We vinden het wel gezellig. Verder staan er geregeld mensen naar 
de uil in onze boom te kijken. Er heeft zelfs eens een man met een 
enorm fototoestel aangebeld om te vragen of hij vanaf onze oprit 
er foto’s van mocht maken. Maar vooral voelden we ons al vanaf 
de verhuizing zeer welkom geheten in Onderdendam. Het dorp is 
prachtig om te zien en we zijn erg benieuwd naar de bewoners. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
De kerkklok slaat. Half 10 alweer. Waar ik me had voorgenomen 
een half uurtje op kraambezoek te gaan, zijn we al meer dan een 

uur aan het praten. Ik heb koffie gekregen, een luxe gebakje, er is 
honderduit verteld en ondertussen heeft Zev een flesje gekregen. 

En dat alles in de kraamperiode, ik had daar destijds geen oren 
naar, haha. Dus bedankt voor jullie hartelijke ontvangst! 

Twee hardwerkende en gastvrije mensen die volgens mij al aardig 
wat lief en leed met elkaar hebben doorstaan. Daar meldt Zev zich 
voor nog een slokje. Hoog tijd om deze jonge ouders hun avond-

rust te gunnen. Ik laat mezelf uit. Welkom in Onderdendam! 

Foto: Funda 
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Update verkeerscommissie 
 
Zoals in het vorige krantje beloofd zouden wij terugkomen op 
de stand van zaken met betrekking tot het verkeer. Nog voor 
het verschijnen van het Nijsjoagertje heeft een ambtenaar  
contact met ons opgenomen. Op vrijdag 2 april hebben wij 
Robert Meijer ( nieuw contactpersoon ) rondgeleid door het 
dorp. Ook al was het Goede Vrijdag ochtend, aan vracht-
verkeer geen gebrek in het dorp. Ook de snelrijders mochten 
we letterlijk  begroeten. Ondertussen heeft er weer een eerste 
gesprek plaatsgevonden.  
Zie onderstaand schrijven van de provincie.  
In onderstaand schrijven staat niets vermeld van de afsluiting 
van de Warffumerweg gedurende 3 dagen.  
Op 5,6 en 7 mei is er in verband met versterkingswerkzaam-
heden geen verkeer mogelijk op de Warffumerweg tussen 
08.00 uur en 17.00 uur. Wij hebben hier verder ook geen  
invloed op, wel hebben wij aangegeven dat verkeer vanuit 
Bedum al in Bedum hier op geattendeerd moet worden zodat 
het dorp geen last krijgt van boze automobilisten, die er pas in 
Onderdendam achter komen dat zij flink moeten omrijden.  
Eind maart heeft de politie snelheidscontroles uitgevoerd op 
de weg naar Winsum en op de weg naar Middelstum.  In de 1 
á 2 uren dat de politie hier controles heeft uitgevoerd zijn er  
gemiddeld 5 verbalen per uur uitgeschreven. Dit betroffen 
alleen verbalen van boven de 80-90 km/uur. Eén bestuurder 
heeft zijn rijbewijs moeten inleveren, deze persoon was tevens 
onder invloed van drugs. De politie zal deze controles her-
halen. 
In mei zullen er weer overleggen ingepland worden, komend 
krantje hierover meer. 
 
De verkeerscommissie Onderdendam:  
 
Afiena Benthem, Meine Bosma, Menna Dijkema,  
Ton Modderman  en Herma Venema  
 

Informatie provincie Groningen  
 
Groot onderhoud voor veiligere Bedumerweg tussen Bedum 
en Onderdendam. 
Half juni start de provincie Groningen met grootschalig  
onderhoud aan de Bedumerweg (N995) tussen Bedum en  
Onderdendam. De weg krijgt een nieuwe asfaltlaag en een 
deel van de fundering wordt vervangen. Gelijktijdig krijgt de 
Bedumerweg de uitstraling die hoort bij een 60 kilometer  
zone.  
 

Verkeersdrempels 
Ter hoogte van de bebouwde komgrenzen van Onderdendam  

en Bedum versmallen we de weg door op twee plekken 
drempels aan te brengen.  Deze verkeersdrempels dwingen 
tot een lagere snelheid en maken het verkeer veiliger. De 
provincie Drenthe gebruikt dit type drempel al jaren met 
succes. 
 

Belijning  
Optisch wordt de Bedumerweg smaller. De belijning aan de 
zijkant wordt ongeveer 60 centimeter uit de berm aange-
bracht. De tussenliggende strook krijgt twee kleuren asfalt, 
waarbij de eerste strook 30 centimeter vanaf de berm  
lichtgrijs wordt. De geleiderail langs het Boterdiep wordt  
vervangen door een houten variant. 
 

Sluipverkeer  
Om sluipverkeer via de Stadsweg tegen te gaan, onderzoeken 
de provincie, gemeente en politie welke maatregelen ze kun-
nen nemen tijdens de werkzaamheden. Het tijdelijk instellen 
van een verbod voor vrachtwagens is daarbij een serieuze 
optie.  

 
Overige verkeerszaken 
• Het overleg tussen de verkeerscommissie, provincie 

en gemeente is hervat. Hier heeft de provincie een 
toelichting gegeven op haar plannen voor de N995. 
Ook is een terugkoppeling gegeven over de rondgang 
door het dorp aan het eind van 2020.  

• De provincie gaat diverse putten en putdeksels, die 
voor overlast zorgen, aanpakken.  

• De provincie gaat de verzakking bij de Winsumerweg 
herstellen. We herstellen het asfalt en in de sloot 
plaatsen we een houten beschoeiing geplaatst. Dit 
moet zorgen voor een stevigere slootkant. De herstel-
werkzaamheden starten begin juni. 

• De provincie heeft een vast aanspreekpunt aangesteld 
voor Onderdendam. Dit moet zorgen voor kortere 
lijntjes en voor snellere informatie richting het dorp 
bij werkzaamheden. 
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 Tweede dichtbundel voor Groningse Waddendichter Inge Zwerver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Tijdens de  UNESCO wereldboekendag op 23 April, lanceerde de Groningse dichter haar tweede dicht-
bundel. Met de voeten in het slik, op het Wad bij Noordpolderzijl, nam directeur bestuurder van Biblionet  
Groningen, Rachel van den Hoogen, de nieuwe gedichtenbundel ‘Hier waait de wind’ van Waddendichter  
Inge Zwerver in ontvangst. 
Het is de opvolger van de eerder uitgegeven gedichtenbundel ‘Dichter bij het Wad’. Zwerver schrijft heldere 
en herkenbare gedichten waarin ze de gevoelens en gedachten vertaalt van de mensen die ze treft in het 
Waddengebied. Inmiddels is Zwerver als kunstenaar een bekende ambassadeur voor het Waddegebied en  
in het bijzonder voor de Groningse Waddenkust.  
 
Biblionet Groningen 
De eerste drie exemplaren van ‘Hier waait de wind’ schonk Inge aan Biblionet Groningen. “De Groningse  
bibliotheken zijn laagdrempelige fysieke plekken in onze samenleving en regio, maar zorgen ook voor  
belangrijke digitale verbindingen. De bibliotheek maakt lezen, schrijven en leren toegankelijk voor iedereen. 
Ontzettend belangrijk! Ik vind het vanzelfsprekend dat ik als schrijver mijn eerste boekjes overhandig aan  
Biblionet Groningen om ‘Hier waait de wind’ te kunnen delen met heel veel Groningers.” 
 
Lezen? 
De gedichtenbundel ‘Hier waait de wind’ is te leen bij de Groningse Bibliotheken. Kopen kun je het bij  
boekwinkels in de Waddenregio of via de website www.wadwicht.nl. 

Foto door: Ida Buijs  

Volgen op Instagram kan ook! 

http://www.wadwicht.nl
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SVO 
 
Voetbalvrienden 2de elftal komen van ver; training  

na 6 maanden hervat 

 
Onderdendam 24 april 2021, als vroeg de zonnestralen het groene gasveld op 
het Harry Visser sportpark bereiken, zien we een lege grasmat zonder witte 
lijnen. Voor hen die willen sporten zijn de omstandigheden na meer dan een  
jaar niet veranderd. Sporten voor de oud gedienden van de plaatselijke voetbal-
vereniging van sv Onderdendam is momenteel alleen mogelijk in je eentje. 
Langs het fietspad zonder bal, wandelen van A naar B om uit eindelijk weer terug 
te keren op plek A. Even aan de andere kant van de brug kijken, hopend op een 
toevallige ontmoeting met een van de teamgenoten die ook op zoek is naar rust 
en behoefte heeft aan beweging. Echter kom je je voetbalvrienden nu alleen nog 
toevallig op straat tegen. Zo anno 2021 is het verlangen naar het verleden groot. 
Gelukkig komt er goed nieuws en lijkt er ook licht aan het einde van de tunnel te 
komen. Vanaf week 18 mag er daadwerkelijk weer getraind worden aangezien 
een ieder ook na 22.00 thuis kan komen.  
De mannen van het tweede elftal snakken naar het weerzien van de bal, de 
ploeggenoten en het gras. Uiteraard wel in groepjes van vier en opgespaste 
afstand. Voor de meesten is dit geen probleem want het opbrengen van het 
rennen achter je man aan en kort te zitten op de bewegende aanvaller zal in  
de afgelopen periode niet verbeterd zijn. Het trainen op de woensdagavond,  
zal vooral voelen als een vorm van verlichting. De behoefte aan plezier om  
het leukste spelletje weer te kunnen beleven.  
Het wordt een uitdaging om de strijd met het ronde voorwerp te gaan winnen  
en het zal vooral leiden tot vertier! Het meeste kijk ik uit naar onze nog steeds  
voetballende, gepensioneerde, legende. Harry Visser, de man die met de  
voetbalclub de meeste geschiedenis heeft geschreven, zoekt en vindt nog 
steeds de vrije man. Stiekem geniet ik van de aanwezigheid van deze man. 
Jonge honden en grote namen, iedereen heeft grootste plannen met het oranje 
van het noorden! Echter slaagde niemand erin om er te zijn zoals Harry, prijzen 
te winnen, jeugd te trainen en nog steeds geluidloos met de bal klevend aan zijn 
voeten het spelletje te spelen waarbij je de bal moet krijgen in de goal van de 
tegenstander.  

 

De woensdagtrainingen worden sinds dit seizoen verzorgd door Leon & Hendrik. 
Zij zorgen voor de invulling en de inhoud van de training. Ook voor het faciliteren 
van de groepen in deze coronatijd. Ze zullen inzetten op het verbeteren van de 
voetbalvaardigheden, het omgaan met de weerstanden van de bal maar vooral 
het faciliteren om plezier te maken. Genieten van spelletjes met een bal in groep-
jes van 4, werken aan je voetbalconditie en plezier maken met je voetbalvrien-
den. Vrienden uit Groningen, Bedum, Kantens, Baflo, Warffum en uit het dorp. 
Deze vrienden maken de tocht omdat ze ooit deel uit maakten van de geschiede-
nis van de club uit Onderdendam. Ze hebben er als jongetje van 10 rond gelo-
pen. Ooit keken ze tegen een jonge trainer genaamd Harry Visser aan op een 
naamloos sportpark. Die kleine jongetjes van 10, rijden nu als volwassen man-
nen met een voetbaltas en in trainingspak naar het sportpark in Onderdendam. 
Om te zoeken naar tijden van toen, soms zien we een glimp van het plezier van 
toen. Je ziet de mannen er naar verlangen. Dat reizen gebeurt niet alleen regio-
naal maar ook internationaal. Onze grote vriend, Johnny Beenes uit The United 
States of America maakt soms zijn tocht naar Nederland om op zoek te gaan 
naar het geluk van toen. Het zoeken en vinden van plezier met vrienden waarbij 
je op school hebt gezeten. Als dorpsgenoten kunt u hem herkennen aan de man 
die alle frikandellen van het plaatselijke dorpshuis op eet, in een weekend! Eens 
in het jaar zijn er in Onderdendam en omstreken even geen frikandellen meer te 
krijgen. In dat weekend krijgt de tegenstander ook geen doelpunten, aangezien 
deze man met trots het doel verdedigt van het tweede elftal! 

 

Het tweede elftal speelt haar wedstrijden in de zo gehete kelderklasse. Dit wordt 
zo genoemd aangezien het het laagste niveau is om op seniorenniveau te spe-
len. Degraderen is dan ook geen optie, aangezien dit niet tot de mogelijkheden 
behoort. Er zijn meerdere 6de klasse reserves in de regio Groningen. Echter 
kwamen beide ploegen dit jaar uit in dezelfde poule. Het werd een soort tien 
dorpen competitie. Met Winsum, Kantens, Stedum, Bedum, Sauwerd, Warffum, 
Middelstum, Baflo, Zandeweer en Ten Boer. De competitie werd echter gestaakt 
na 3 wedstrijden. De club voelt zich thuis op dit platform waarbij de wedstrijden 
als derbys van de lage elftallen wordt beschouwd.  Na de wedstrijden worden in 
de derde helft, de herinneringen van vroeger, de actuele beelden van vandaag 
bespiegeld. Om daarna met een tevreden gevoel naar huis toe te keren.  
Voetballen, gezelligheid en plezier. Onderdelen waar we in deze hedendaagse 
tijd zo naar verlangen. Het dollen in de kleedkamer over de alledaagse proble-
matiek. Aan de prachtige bar in de nieuwe kantine van de voetbalvereniging 
hadden de mannen moeiteloos de toeslagenaffaire opgelost. Voetballen is een 
sport waarbij de maatschappij wordt weergegeven in de kleedkamer. Een kleed-
kamer, waar leraren, vaders, boeren, stukadoors, loodgieters en zorgmedewer-
kers omkleden en zich klaar maken voor een potje voetbal. Voor de één een 
strijd op leven en dood, voor de ander een manier om zijn frustraties en proble-
men van de dag even te vergeten! Er zijn ook mensen die gewoon komen om te 
lachen, lol te maken en te genieten van een normale zaterdag. Een kleedkamer 
waar in wordt gelachen en wordt geluisterd. Verdraagzaamheid, plezier en be-
grip zijn begrippen die passen bij de ambiance in de kleedkamer. Dorpsgenoten, 
vrienden en oude bekenden delen met elkaar hun zorgen, hoogtepunten en 
diepte punten. Voetbal is meer dan een spelletje zeker voor de leden van SVO 2.  

 
 
 

Er  

wordt  

gedronken  

op  

de  

toekomst  

en  

geproost  

op  

het  

leven! 

 
 
 
 
 

 
Bent u nu ook op zoek naar plezier, sport en beweging. Wees dan niet 

bevreesd en voeg je toe bij deze prachtige vereniging. Kom vrijblij-

vend een keer meetrainen. Dan gaan we kijken wat we voor elkaar 

kunnen betekenen. Ondanks het feit dat we meer dan zes maanden 

niet hebben verloren en nog ongeslagen zijn, zien we af van deelname 

aan de Super League! Wees dus niet bevreesd we zoeken niet een nieu-

we Messi. We zoeken nieuwe voetbalvrienden, die willen voetballen en 

na afloop willen proosten op de toekomst. 
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Dorpsdemocratie in spannende afwachting van versoepelingen  
 
Nauwlettend houden we de persconferenties in de gaten, hopende  
dat we gauw weer van start kunnen met het ontwikkelen voor ‘samen 
beslissen, samen denken, samen doen, oftewel dorpsdemocratie.  
Om tot een breed gedragen model te komen willen we met iedereen  
in het dorp in gesprek kunnen gaan, elkaar kunnen ontmoeten in het 
dorpshuis, zodat iedereen zich welkom voelt om hierover mee te  
praten. Met de laatste persconferentie lijkt dat dichterbij te komen,  
al weten we nog niet precies wanneer. We hebben wel nagedacht 
over hoe een vervolg eruit zou kunnen zien: 
 

• In een coronaproof setting kennismaken met de ideeën voor 
dorpsdemocratie en daarover in gesprek met elkaar. Op basis 
daarvan werken we het voorstel verder uit. 

• Een dorpsbrede bijeenkomst waarin we met elkaar een besluit 
nemen over dit model. 

• Samen invulling geven aan het model voor dorpsdemocratie. 
 
Nu het proces voor dorpsdemocratie nog even stil staat, betekent dat 
ook dat de gesprekken over beschikbare potjes als het dorpsbudget of 
het compensatiefonds van de 380 KV lijn pas weer opgestart worden 
als het dorp daar gezamenlijk het gesprek over kan voeren.    
 

Meer weten? U kunt terecht bij projectleider Mayke Zandstra: 
hallo@maykezandstra.nl  

mailto:hallo@maykezandstra.nl
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Een es in vol ornaat  

Zijlvesterhoek 

 

“Yes! We krijgen we weer wat ruimte! Vanaf 1 Juni 

worden een aantal regels versoepeld en kunnen we 

langzaamaan weer opstarten met activiteiten in ons 

dorpshuis.” 

Zo begon vorig jaar een stuk in het Nijsjoagertje na de 

lockdown. Wat waren we blij dat er in juni versoepelingen 

kwamen. Niemand kon bedenken dat we nu nog  

met de nasleep en in vrijwel dezelfde situatie zitten.  

De Pinksterbrunch zal wederom helaas nog niet door 

kunnen gaan. Wel is er een subsidie bij de provincie  

aangevraagd om een dorpsbrunch te kunnen realiseren 

na de zomer. Het weekend waarin normaal het Scheeps-

joagen wordt gehouden is daarbij een optie.  

Hierover later meer. 

 

Omdat het rustig is in het dorpshuis heeft ’S Heerenloo 

tijdelijk drie dagen in de week een groep jongelui  

gehuisvest in de terraszaal.  

Wegens de ‘Corona-anderhalve-meter-regels’ was er  

te weinig ruimte om elke groep dagbesteding te kunnen  

bieden. Hier kan de groep rustig in hun eigen bubbel  

onder begeleiding kleuren of knutselen aan bijvoorbeeld 

vogelhuisjes!  

Ik ben van de week even wezen kijken en ze hadden het 

erg naar hun zin! Wilt u ook graag zo’n prachtig vogel-

huisje? Dan kun je Bert Helmholt even  

aanschieten. Van heur’n en zegg’n is er een wachtlijst, 

dan weet u dat vast. 

 

ENNNN……     

 

Jawel; Het terras weer mag weer open! Omdat er nog wel 

een beperking is op de toegestane openingstijden en een 

schaars aantal vrijwilligers is er besloten dat het terras 

voorlopig alleen open gaat op de zondagen. 

De zaterdagen ( snackbar ) blijft voorlopig zoals het nu is; 

Telefonisch bestellen en afhalen.  

Terrassen moeten nl. om 18:00 sluiten en daar de bak-

dienst van 17:00 tot 20:00 is, zou dat maar 

één uurtje zijn. Het is heel onpraktisch om midden in de 

dienst op het drukste tijdstip het terras op  

te moeten ruimen.  

 

Terras-Vrijwilligers gevraagd!  

 

Nog steeds een beetje anders dan andere jaren, maar we zijn 

blij dat we weer mogen!  

Het terras mag weer open! Voorgaande jaren was het een groot 

succes en super leuk om te doen! 

Door Covid zijn er helaas nog een aantal vrijwilligers minder 

inzetbaar dan voorheen en onder het motto “Hoe meer zielen 

hoe meer vreugd” en “Vele handen maken licht werk.”  zijn we 

elk jaar op zoek naar meer vrijwilligers!  

 

Hoe zat het ook alweer… Normaal is het terras is open op  

zaterdag en zondag van 1 mei tot 1 oktober. Per dag hebben 

we dan twee keer twee vrijwilligers.  

Voorlopig is alleen op de zondagen het terras open van 12.00 

tot 17:30.  

De eerste dienst is van 11:30 tot 14:30 ( 3 uurtjes ) uur en de 

tweede van 14:30 tot 17:300 uur. Elke dienst draai je met 

z’n tweeën.  

 

Sinds vorig jaar werken we met een inzetrooster, wat super-

fijn werkt. Je kunt jezelf inroosteren wanneer het jou past. 

Voor de ( nieuwe ) vrijwilligers is er 6 Mei ’s avonds uitleg in 

het dorpshuis over hoe we de diensten draaien, wat er verwacht 

wordt en waar je alles kunt vinden. Als je hieraan wilt deel-

nemen of eens wil kijken of het iets voor je is dan ben je van 

harte welkom. Wel even aanmelden via Jacqueline , zodat we 

het in kleine 1,5 meter groepjes kunnen doen ;-)   

Ook kun je natuurlijk altijd een dienstje mee draaien om te 

kijken of het iets voor je is. Je hoeft echt niet elke week, je kunt 

ook een dienst draaien per maand of zelfs twee maanden.  

 

Het zou mooi zijn als we naast de bestaande vrijwilligers nog 

wat extra mensen erbij krijgen zodat we wat ruimer kunnen 

roosteren.  

Wil je meer weten of je aanmelden? Dan mag dat bij:  

Jacqueline Helmholt ( 06-19891123 / bejastas@kpnmail.nl )  

of bij Erika Witsenboer ( 06- 21374705 / dorpshuiszijlves-

terhoek@gmail.com )  

Groeten Jacqueline en Erika  

Vooraankondiging Jaarvergadering Dorpshuis  

 

Dinsdag 8 Juni. 

 

 Net als alle andere jaren heeft het bestuur dorpshuis weer haar 

jaarvergadering. Een ieder is daar welkom. Mocht je ( vooraf ) 

vragen hebben over deze jaarvergadering dan kun je terecht bij 

Jacobien Mansholt, ( secretaris bestuur dorpshuis )  

secretariaatzijlvesterhoek@gmail.com 
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Vrouge Vogels ien Onderndaam ( 177 ) 
 

Tekst: Kees Willemen 

Foto’s : Sieb-Klaas Iwema; Kees Willemen 

 

Het begint langzamerhand een soort vast ritueel te 
worden. De maand april is koud en droog. Dat is , zon-
der het ook echt gecontroleerd te hebben, het eerste 
wat me  te binnen schiet als ik de afgelopen maand 
moet samenvatten. Maar klopt het ook en hoe lang is 
dit al zo? Ik ga voor het gemak maar terug tot 2017. 
Toen schreef ik al dat het overwegend guur was en de 
wind te vaak uit het noorden en oosten kwam. En dat 
blijkt zich de jaren nadien steeds herhaald te hebben 
met telkens hetzelfde resultaat. Droog, zonnig , de 
wind in de verkeerde hoek en weinig neerslag. 
 
Tegelijkertijd kunnen we wel , een beetje geholpen door de 
invoering van de zomertijd, langer genieten van de zon op 
een dag: de hoeveelheid daglicht wordt steeds langer.  
Deze aflevering beslaat  de periode tussen maandag 29 
Maart tot en met zaterdag 24 April, 27 dagen in totaal. 
29 Maart stond de zon 12 uur en 48 minuten boven de 
horizon. Zaterdag 24 April was dat maar liefst 14 uur en 
34 minuten. Om tien voor negen ’s avonds was het toen 
nog licht. Niet gek dat iedereen daar een zeer  zomers ge-
voel van krijgt. Maar oh, jee, dan kom je toch letterlijk van 
de koude kermis thuis. Kijk maar eens naar de ochtend-
temperaturen , gemeten om zes uur ’s ochtends. De ge-
middelde ochtendtemperatuur was deze maand  2,5 graad 
boven nul. Dat is dus aanzienlijk kouder dan in de maand 
maart. Toen was dat 3,7.Tijdens de korte winter in februari 
was dat 0,1 . Januari bracht het nog tot een gemiddelde 
van 2,7.Ver onder de warme maand december van het  
vorig jaar was het in ieder geval. Die had een score van  
4, 7. Een ding, denk ik, moeten we ons voortaan maar in 
het hoofd prenten. Rond Pasen is het aanzienlijk kouder 
dan rond Sinterklaas. Dat is de nieuwe werkelijkheid. 

 
Poedersneeuw 
Die koude periode in april manifesteerde zich vooral tussen 
maandag 12 april t/m. zondag 18 april. Met veel nacht-
vorst , soms tot -4 , maandag 12 April. Goed om de eerste 
aanplant in de moestuin of bloesem aan bomen volledig te 
ruïneren. Gelukkig  stonden hier in het Noorden nog niet 
veel fruitbomen in bloei. En ik hoop dat weinig mensen  
jonge sla hebben 
uitgeplant. Wie 
nog twijfelt  
hierna , moet eens 
op de windrichting 
letten. Vijftien  
dagen van de  
zeven en twintig 
kwam die uit het 
noorden en  
oosten, waarvan 
twaalf dagen uit 
het noorden.    

Een ijskoude temperatuur overdag was het gevolg , ook 
al scheen dapper de zon. Slechts zeven dagen in totaal 
woei een zuidwestelijke  of westelijke wind. Maar of de 
wind nu uit het noorden of  
westen kwam, hij bracht ook negen keer  winterse neer-
slag mee, zoals maandag 5 april. Voor het eerst zag de 
stam van de bomen rond sommige boerderijen er weer 
wit beslagen van de poedersneeuw  uit. [ Foto 1 ], alsof 
het winter was en geen lente. En dikke hagelstenen vie-
len er ook, zoals op dinsdag 6 april en maandag 12 april. 
Maar bij  elkaar opgeteld viel er, heel teleurstellend, bij-
zonder  
weinig neerslag. 39,5 mm. telde ik in mijn regenmeter. 
Aanzienlijk minder dan in maart met zijn 55 millimeter en 
februari , 51 mm. Dat de maand april bijzonder droog was 
blijkt ook wel uit de verdeling tussen droge dagen en  
natte dagen. Achttien dagen was het droog  tegen negen 
dagen neerslag.  
 

Vastzittende hoest 
De gevolgen van de kou en de droogte zijn buiten heel 
goed te merken. Je ziet hier en daar al droogtescheuren 
in het weiland ontstaan. Er is bijvoorbeeld nog geen en-
kele boer, voor zover ik weet , die al voor de eerste keer 
gemaaid heeft. Vorig jaar was dat echt anders. Toen had 
Harrie Rozeboom al op 22 maart zijn eerste snee binnen.  
Je merkt het aan de meidoornstruiken  [ Crataegus mono-
gyna L. ] die nu pas eind april in het blad schieten. En 
aan de bermbegroeiing. Je zou op dit tijdstip toch al bloei-
ende bermen verwachten maar die zijn nog merendeels 
alleen maar groen. Het enige dat overvloedig aanwezig 
is, is het speenkruid [ Ranunculus ficaria L. ] [ Foto 2. ] .  

Het bijzonder koude weer heeft de bloeiperiode van deze 
wilde plant verlengd.  Gek genoeg zorgde sneeuw en 
hagel ervoor dat we langer van dit plantje hebben kunnen 
genieten. Een soort sneeuwklokjes- effect lijkt het wel.  
In iedere geval daardoor kleurden sommige slootkanten 
helemaal geel. Wat we wel vergeten is dat rond deze tijd 
dit wilde plantje eigenlijk al volstrekt uitgebloeid had  
moeten zijn en opgevolgd had moeten  worden in de 
groeicyclus van de berm door paardenbloemen [ Ta-
raxacum  officinale L. ]. Maar pas de voorlaatste week 
begonnen die pas in wat groter getale te verschijnen.  
Gelukkig tref je ze ook hier en daar in weiden aan.  
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Niet algemeen bekend is 
dat de bladeren van de 
paarden bloem heel goed 
als sla gegeten kunnen 
worden. En sommige  
mensen drogen nog 
steeds de penwortel en 
gebruiken het eenmaal 
fijngehakt en gedroogd als 
laxeermiddel. Er kan meer 
met de natuur dan menig-
een denkt. Dat bewijst ook 
een plantje dat in de verte 
wel op een paardenbloem 
lijkt, het klein hoefblad 
[ Tussilago farfara L.]   
Er is iets bijzonders aan 
deze plant [ Foto 3 ] .  
 
Eerst bloeit hij en pas veel later verschijnen de jonge, vilti-
ge bladeren. De gedroogde bladeren worden als thee ge-
zet en gedronken als probaat middel tegen vastzittende 
hoest 
. 
Statistiek 
Hoe reageerden dieren in deze bijzonder koude maand?  
Mijn eerste citroenvlinder [ Gonepteryx ramni L. ]  zag ik 
op dinsdag 30 maart boven onze moestuin achter het 
huis. Het was een mannetje. Die zijn geler dan de vrouw-
tjes. Deze laatste hebben meer een groenachtig witte 
kleur. Die dag hoorde ik ook voor het eerst aan de oost-
kant van ons dorp  een grutto [ Limosa limosa L. ] roepen. 
Voor dat gebied, dat veel minder nat is dan de westkant , 
langzamerhand een bijzonderheid. Pas op vrijdag 16 april  
zag ik hem daar in de namiddag ook echt in levende lijve 
overvliegen. Woensdag 31 maart meldde de fotograaf van 
deze rubriek,  Sieb – Klaas Iwema, dat de eerste boeren-
zwaluwen [ Hirundo rustica L. ] bij hem waren  
gearriveerd. Die kregen het daarna flink voor de kiezen. 
Want toen moest het nog echt koud worden. Maar voor 
de statistiek is het toch weer interessant: Vorig jaar 2020 
verschenen ze pas op 5 april , in 2019 op 1 april, in 2018: 
3 april; 2017 : 4 april; 2016: 28 maart ; 2015: 6 april; 
2014 : 10 april; 2013 : 12 april ;2011: 2 april ;2010/2009 : 
geen melding; 2008 : 7 april 2007: 6 april.  Boerenzwalu-
wen verschijnen niet op iedere plek op ongeveer dezelfde 
tijd.  Woensdag 21 april meldde Dick Huisman, halverwe-
ge het Jaagpad naar Winsum dat bij hem in de stal ‘de 
eerste swaalfkes waren verschenen en dat hij ze vrijdag 
16 april al rond zijn boerderij had zien vliegen…’ 
 
Bruine plek 
Woensdag 7 april, was een topdag voor onze fotograaf 

Sieb-Klaas. Toen zag hij voor het eerst de bergeenden 

[ Tadorna tadorna L. ] dansen in het weiland achter de 

loods op zijn erf. 

Een fascinerend 

gezicht. Je waant 

je in Afrika waar 

een primitieve 

stam een soort 

vruchtbaarheids-

dans uitvoert 

[ Foto 4 ].  

En toen hij daar-

na eens naar een  

merkwaardig bruine plek keek op het vogelhuisje aan de 

muur van zijn berghok , zat daar een jonge ransuil [ Asio 

otus L. ]   [ Foto 5 ] .  

Bijzonder zo dichtbij. De weken daarna werd het alleen 

maar drukker. Zaterdag 10 april zag ik hoe  twee kieviten 

[ Vanellus vanellus L. ]  in de buurt van de Kardingemaar 

een kraai wegjoegen. Kraaien zijn beruchte eieren rovers. 

En het zal niet het eerste kievitsei zijn dat daardoor  

sneuvelt [ Foto 6] .  

In het Boterdiep 

schuin rechts onder 

de wilgenstruiken 

ontdekte ik op die 

dag ook dat daar al 

een fuut [ Podiceps 

cristatus L. ] zat te 

broeden. Zeer  

benieuwd of er  

inderdaad jongen 

zullen verschijnen. 

Want een tijd daarna 

leek het nest even verlaten. Op donderdag 15 april  

verscheen het eerste torenvalkje [ Falco tinnunculus L. ]  

boven het Betonpad ten oosten van het dorp.  

En ’s ochtends  heel vroeg  kwam ik daar op zaterdag 17 

april mijn eerste reebok [ Capreolus capreolus L. ] tegen, 

die, zodra hij mij zag, zich met grote sprongen uit de  

voeten maakte uit de wei van Harm van der Giezen.   

De dag daarna tenslotte vloog in de namiddag een  

lepelaar [ Platalea leucorodia L. ]  hoog over op die plek. 

Zowel Emmy Stuurwold als Jantje Dijk hadden mij al  

eerder verteld dat ze lepelaars hadden gezien in de buurt. 

Tenslotte zaterdag 24  april zag ik dan zelf in de namiddag 

mijn eerste boerenzwaluw vliegen boven de sloot rechts 

van de wei van Harrie Rozeboom naast het Betonpad.  

In alle opzichten was het dus een maand waarin bijzonder 

veel te beleven viel.  

 

Kees Willemen  

Bedumerweg 48  

9959 PH Onderdendam  

Tel.06-18849215; 050-3049464  

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

mailto:c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl
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Poëzie 

 
Tijd 
 
Een enkele keer als ik in Stad ben kom ik hem tegen,  
dichter Jean Pierre Rawie. Nooit ver van zijn woning in het A kwar-
tier. Zomers in driedelig gestreept kostuum, hoed op en zich onder-
steunend met een wandelstok. In de andere seizoenen draagt hij een 
lange zwarte mantel. Een echte heer. Een keer begroette ik hem met 
' Goede middag mijnheer de dichter ' . Hij vertraagde licht zijn tred , 
die overigens toch al weinig vaart had, keek me aan , knikte enigs-
zins met zijn hoofd terwijl hij zijn hoed een centi-meter optilde en 
vervolgde zijn weg. Een echte heer. 
 
Rawie stelde onlangs een bundel samen van door hem vertaalde 
klassieke gedichten . De bundel kreeg de  
poëtische titel ‘Een luchtbel in een vluchtige rivier’. In de bundel staat 
het volgende gedicht geschreven door de Spaanse dichter Luis de 
Gongora. Hij leefde van 1561 tot 1627. Een groot deel van zijn leven 
woonde hij in Cordoba. 

 

‘Wil ik van de sterren leren 

waar gij , Tijd, gebleven zijt, 

blijkt dat gij met hen verglijdt 

zonder met hen terug te keren. 

Hoe kan ik uw loop traceren, 

niemand houdt u immers bij? 

maar ach, wat verbeeld ik mij 

dat gij telkens zijt vervlogen; 

gij blijft, Tijd, steeds onbewogen 

en slechts ik , ik ga voorbij.’ 

Een knappe vertaling lijkt me gezien de rijm en het ritme van het 
gedicht. Maar ik weet natuurlijk niet hoe dicht  
Rawie bij de oorspronkelijke Spaanse tekst gebleven is.  
 
De laatste regels van het gedicht deden me denken aan het gedicht 
‘Tijd’ van Rutger Kopland.  
De voorlaatste strofe van Kopland’s gedicht is  
 
‘ niet de tijd gaat voorbij, maar jij, en ik 

buiten  onze gedachten is geen tijd ' 

 

Zou Kopland het gedicht van Gongora gekend hebben? , vroeg ik  
me af. Of is er sprake van een meer algemener  verwoorden door 
dichters van de relatie van de mens tot de tijd?  
Gongora dicht over een enkele ik. Kopland heeft het over twee  
mensen. In de laatste strofe blijkt het te gaan om de dichter en  
zijn vrouw. 
 
‘ We stonden deze zomer op de rand van een dal 

om ons heen alleen Wind’  

   
De dichter zegt : uiteindelijk zullen we gescheiden, afzonderlijk, het 
leven verlaten. Daarom plaatst hij een komma achter “maar jij”.  
Als rustpunt voor de lezer, maar ook als één van de meest pijnlijke 
leestekens die ik las. 
      Jan ’ t Mannetje 

 
 

Atelierroute Hoge Noorden 

 

Zondag 2 mei is de Atelier- Tuin- en Raamroute  

waaraan 12 kunstenaars meedoen.  

Er is een verscheidenheid aan kunst te zien.  

Werken die ontroeren, groot of heel klein zijn, stoer 

imponerend werk of kunst waarvan je een lach op je 

gezicht krijgt, of een herinnering naar boven brengen 

of werk waar je aan blijft denken ook als je weer  

thuis bent. 

Kunstwerken die net zo verschillend zijn als de ma-

kers ervan met een gezamenlijke overeenkomst, ze 

zijn gedreven en leveren werk van hoge kwaliteit. 

Van die verscheidenheid aan kunst kun je op 2 mei 

genieten, is te koop en soms te huur.  

Wij vinden het fijn als je langs komt om ons en ons 

werk te ontmoeten.  

 

De deelnemende kunstenaars vind je op : 

www.atelierroutehogenoorden.jouwweb.nl 

 

In Onderdendam doen de volgende kunstenaars mee: 

 

• Rieneke Gollnau Uiterdijk 22  

www.rienekegollnau.nl   

• Edwin Grissen/Galerie de Winkel Achterweg 2  

www.edwingrissen.com  

 Inlijstingen zijn ook mogelijk.  

• Jan Mulder Beckeringhstraat 36  
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Belangrijke telefoonnummers  
 
 

Huisartsenpost 

Na 17.00 uur en voor 8.00 uur, in het weekend  

en op feestdagen. Tel: 0900 - 9229 

 

Tandarts 

In het weekend is er om 11.00 uur en 17.00 uur  

een spreekuur. Buiten deze spreekuren is de  

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 

 

Dierenartsen 

Dierenartsenpraktijk Van Stad tot Wad, Bedum  

Voor gezelschapsdieren: 050-3014260  

Voor landbouwhuisdieren: 0596-518242  

Dierenartsenpraktijk Noord West Groningen,  

Winsum Tel: 0595-441800 

 

 

Uitvaartverzorger  

Aaldert ten Have 

Schoolstraat 8 

9991 BJ Middelstum 

Tel. 06-48647246 

email: info@uitvaarttenhavemiddelstum.nl 

 

 

Politie / Brandweer / Ambulance: 

Alarmnummer dringende meldingen  

0900-88 44 

 

 

Grote rampen en paniek bel: 112 

Kerkdiensten  

Hervormde gemeente Onderdendam  

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

 

datum  uur bijzonderheden voorganger 

 

02-05-21 19.00    ds. G. Timmer uit  
      Twijzelerheide 
 

09-05-21 19.00    ds. H.J.C.C.J. Wilschut  

      uit Smilde 

 

13-05-21   9.30 Hemelvaartsdag ds. C. Hoek 

 

16-05-21 19.00 Weeszondag  dhr. F. Verkade uit  

      Amsterdam 

 

23-05-21 19.00 Eerste Pinksterdag ds. C. Hoek 

 

30-05-21 19.00 Vervolgde Christenen ds. J.F. Tanghé uit  

      Sellingen 

 

De golven.  
 

De golven, o de golven,  
de golven z i jn zo goed.  

De golven brengen kalmte  
en rust i n m ijn gemoed.  

 
De golven d ie er komen  

naar 't zachte mulle zand,  
ik wi l ze wel omhelzen,   
ik neem ze i n mi jn hand.  

 
De golven, o de golven,  
de golven en het strand,  

brengen mi jn wisselend leven   
gedachten i n ' t verband.  

 
Jantje Bulthu is 
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Kopij is van harte welkom! 

 
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 

 

Wij hebben vast een jaaragenda gemaakt 
Graag voor (bijna) elke laatste zondag van de maand: 
 30 mei   26 september 
 27 juni   24 oktober  
       X  juli    28 november 
 29 augustus      2 januari 2022  

 

Redactie:  

Brenda Stavast en Erika Witsenboer Eilander 

 

Bijdragen van: Kees Willemen, Hanneke de Vries, SVO,  

Jan ‘t Mannetje, Inge Zwerver, Brenda Stavast, DODI, 

Erika Witsenboer Eilander, verkeerscommissie 

Foto’s: Patricia Verwij, Funda, SVO, Kees Willemen, 

Sieb-Klaas Iwema, Erika Witsenboer Eilander 

 

Eindredactie en opmaak mei:  

Brenda Stavast en Erika Witsenboer Eilander 

 

Donaties:  

Richtbedrag € 10,00 per jaar. Graag op rekening: 

Agenda: 
 
2 Mei :  Attelierroute Hoge Noorden 
( Zie pag. 10 voor meer info ) 
 

Ook in mei is op de zaterdagen het dorpshuis tussen 

17:00 en 20:00 uur geopend voor lekker snacks!  

U dient nog steeds vooraf te bestellen en kunt de snacks 

dan op afspraak afhalen.   

Bestellen via: 050-3049140 

 

Vanaf Zondag 2 mei is elke zondag het terras van  

Zijlvesterhoek geopend: Van 12:00 tot 17:00 

 

9 Mei : Moederdag 

 

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. 

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 ont-

wikkeld. Omdat het Nijsjoagertje ook online staat, zijn ille-

gaal gebruikte foto's gemakkelijk te vinden. Dus om boe-

tes te voorkomen: gebruik alleen eigen foto's, beelden 

waarvoor u toestemming hebt gekregen van de maker of 

foto’s waarop geen copyright rust. 

Het Nijsjoagertje is online in kleur te lezen:  

 
http://www.onderdendam.com/nijsjoagertjes/ 

Schrijvers gezocht voor het  Nijsjagertje 

 

Lijkt het je leuk om een stukje te schrijven voor het  

Nijsjoagertje? Een interview, een eigen rubriek of heb je 

goede ideeën die je wil delen met het dorp? Meld je dan 

even via nijsjoagertje@gmail.com 

Het kan een eenmalig stuk zijn of bijv. maandelijks.  

Wij vinden het leuk om het krantje zo divers mogelijk te 

houden. 


