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Nieuwe bewoners 
Even voorstellen 

 
          
 

 

                 Foto: Funda 
Dag allemaal, 
 
Wij zijn de nieuwe bewoners van Molenpad 2. 

Na vele jaren in het centrum van Groningen vonden we het tijd om de drukke stad  
achter ons te laten en wat landelijker te gaan wonen. 
We zaten hier tijdens een fietstochtje wel eens op het terras van het dorpshuis wat te 
drinken. Aan de overkant zat mevrouw Huisman lekker in de zon. Dat zou een heel 
mooi plekje zijn om te wonen! En nu wonen we hier vanaf februari met veel genoegen. 

Astrid is medewerker Documentaire Informatievoorziening en ik ben de laatste jaartjes 

voor mijn pensionering werkzaam in het overheidsvastgoed. In de stad woonden we aan 
de A en nu aan het Winsumerdiep, als waterliefhebbers hebben we het maar weer ge-
troffen. 
 
In het verleden hadden we een bootje op Lauwersoog en genoten we van het wad, we 
hopen in de toekomst de Groninger maren te gaan verkennen. 
 
Maar eerst gaan we plannen maken voor de woning en schuur en hopen we over niet al 
te lange tijd Molenpad 2 naar onze wensen te kunnen aanpakken. 
 
 
John en Astrid de Lange 
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Update verkeerscommissie 
 
Zoals in het vorige Nijsjoagertje al is beloofd proberen we 
elke maand een korte update te geven. 
 
De gemeente het Hogeland heeft via een verkeersbesluit 
bepaald dat er tijdens de werkzaamheden op de N995 
(Bedumerweg, Wroetende Mol tot en met til Onderden-
dam) een verbod op vrachtverkeer is op de Stadsweg. 
De afsluiting is zoals nu gepland van 15 juni tot 30  
september (behalve in de bouwvak vakantie). Komende 
week gaan we nog weer in gesprek over verdere zaken 
omtrent de afsluiting. 
 
Er hebben deze maand twee online projectgroep  
bijeenkomsten plaatsgevonden. Aangezien er nu enkele  
nieuwe personen vanuit o.a. de provincie betrok-
ken zijn beginnen we eigenlijk opnieuw. Ook de organi-
satie ' Groningen bereikbaar ' is aangeschoven. Hopelijk 
kunnen zij met een frisse blik oplossingen aandragen. 
De gemeente het Hogeland heeft plannen om in Warffum 
een" Agro" weg aan te leggen. Hierdoor ontstaat er via 
Onderdendam een verkorte route naar de vuilstort in 
Usquert. Wij zullen ons hier de komende weken in  
verdiepen en mogelijk actie op ondernemen. 
  
Namens de verkeerscommissie 
Afiena Benthem 
 
 

Buitenspeeldag 
 
Jonge kinderen in Onderdendam opgelet!  
Lijkt het jou ook leuk binnenkort eens waterdiertjes te 
zoeken met een schepnet, samen broodjes te bakken bij 
het vuur, natuurvondsten te zoeken in het bos of de beste 
klimboom te ontdekken? 
 
Ik ben moeder van twee jonge kindjes (2 en 3 jaar) en 
merk dat de meeste ‘hobby’s’ voor kinderen pas toegan-
kelijk zijn vanaf een jaartje of 6. Zo verzamelt mijn zoon 
graag blaadjes, stenen, noten of wormen en iets als 
scouting zou echt supergoed bij hem passen. Helaas is 
dat er nog niet voor zijn leeftijd. 
Ook komen we, door de pandemie (?), weinig leeftijdsge-
nootjes tegen of andere kinderen in het dorp. 
 
Daarom lijkt het ons leuk af en toe zelf iets te organiseren 
en één keer in de maand of hoe vaak er belangstelling 
voor is, samen een ochtend op buitenavontuur te gaan 
met andere ouders en kinderen. 
Een soort buitenschooltje, één keer in de maand op  
zaterdagochtend een activiteit! 
 
Lijkt jou dat ook leuk, stuur dan een mailtje naar: 
brendastavast@gmail.com 
 
Brenda Stavast 

~ IN DE HERHALING ~ 
 
Schrijvers gezocht voor het Nijsjoagertje! 
 

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. 

 

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 jaar-

vergadering dan kun je terecht bij Jacobien Mansholt, 

( secretaris bestuur dorpshuis ) : 

 

secretariaatzijlvesterhoek@gmail.com 
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Kerk met losse toren op Onderwierum 
 
Hierbij een artikel over de kerk op Onderwierum, mede  
omdat deze uitmaakt van de stickers in het Jumbo album. 

 
Op de midzomeravond wandeling van 21 juni 2019 werden 
we op het kerkhof van Onderwierum verwelkomt door  
iemand van de Historische Vereniging uit Bedum.  
Hij vertelde ons dat men er niet zeker van was of de toren 
aan de kerk was gebouwd of er los van stond. Als je de 
tekening goed bekijkt zie je duidelijk dat de kerk achter de 
toren verdwijnt maar onze hersenen protesteren daar  
tegen. De minuutkaart van het Kadaster is hier duidelijk 
over de toren staat los van de kerk.  

Groninger Courant, 20 december 1839: 

 
 
Notaris Mr. A.J. van Roijen heeft het procesverbaal van de 
uitbesteding vastgelegd in de Aktes  N

o
  241 en 242 van 

het jaar 1839.  
Ook uit Akte N

o
 241 blijkt dat de toren los staat van de 

kerk. 

I. Verkoop op Afbraak van het Oude Kerkgebouw, te  
Onderwierum.  
 
Akte N

o
 241 --------- overgegaan tot de publieke verkoop 

op afbraak bij inschrijving en opbot en onder aprobatie 
(goedkeuring) van het Kollegie van Toezicht op de Kerke-
lijke Administratie der Hervormden in deze Provintie van: 
Vooreerst: De oude Kerk der Hervormden staande op de 
zoogenaamd Kerkhof te Onderwierum. Ten tweeden: Het 
Klokhuis mede aldaar staande. 
 
Enkele bepalingen in de akte vermeld:  
 
De banken het Doophek in de Kerk en de Klok in de toren 
zijn mede van dezen verkoop uitgezonderd. Doch de  
Predikstoel en Klankbord daarin begrepen. 
Met de afbraak der kerk zal een begin mogen worden  
gemaakt zodra als de verzochte authori-satie bij de  
verkoopers zal zijn ingekomen verbindende zij zich den 
koopers daarvan dadelijk berigt te geven, zullende met de 
afbraak van de kloktoren niet eerder mogen worden begon-
nen dan op den eersten September achttien honderd veer-
tig.  
Alvorens met de afbraak van den klokkentoren te beginnen 
zal hij de daarin hangende klok voorzigtig er uit moeten 
brengen en op zoodanige plaats als door de verkopers aan 
hen zal worden aangewezen zelf in Onderdendam, doch 
niet verder, ter zijner kosten laten overbren-gen. 

Dit lijkt strijdig met de algemene opvatting dat de klok van 
Menkeweer in de nieuwe kerk te Onderdendam is  
geplaatst. Bovendien staat op de site van de Hervormde 
Kerk dat de klok van Onderwierum is verkocht. In 1828 zijn 
de kerspels Menkeweer en Onderwierum samengevoegd 
en werd voortaan gekerkt in Onderwierum. Omdat de wens 
een kerk in Onderdendam te bouwen was afgewezen werd 
de kerk op Onderwierum opgeknapt met materiaal dat vrij 
kwam bij het afbreken van de kerk op Menkeweer.  
Ongeveer duizend stenen zijn gebruikt  voor het versterken 
van de muren van de kerk. Met de overige stenen werd het 
kerkpad van Menkeweer naar Onderwierum verbeterd.  
Ook werden er drie nieuwe grote ramen in de kerk  
geplaatst en kwamen er zeshonderd nieuwe dakpannen op 
het dak. De materialen die overbleven zijn publiek verkocht 
op 31 mei 1828. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Publieke Uitbesteding 
 
I. Verkoop op Afbraak van het 
Oude Kerkgebouw, te  
Onderwierum.  
 
II. Bouwen van een Kerk-
gebouw, in de Kom van het 
Dorp, te Onderdendam. 
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Groninger Courant, 27 mei 1828: (Foto 1) 
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Groninger Courant, 22 oktober 1830: (Foto 2) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groninger Courant, 31 juni 1835: (Foto 3) 
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Groninger Courant, 27 mei 1828: (Foto 1) 
 
Het procesverbaal van deze publieke veiling heeft Notaris 
Meester A.J. van Roijen vast-gelegd in Akte N

o
169 van dat 

jaar. 
Over de klok wordt niets vermeld maar het is natuurlijk 
goed mogelijk dat de klok van Menkeweer in kader van de 
restauratie van de kerk te Onderwierum eerst nog twaalf 
jaar in Onderwierum heeft geluid. 
 

II Bouwen van een Kerkgebouw, in de Kom van het 
Dorp, te Onderdendam. 
Akte 242 vastgelegd op 30 december 1839 door notaris 
A.J. van Roijen. 
 
In deze akte is het uit te voeren werk, voor de te bouwen 
kerk, nauwkeurig beschreven en worden de aannemer de 
borg en de aanneemsom vermeld. 
 
---------------- Voor zijne Inschrijving is bedankt.. Waarna de 
Gegadigden wederom zijn binnen verzocht, om het werk 
opnieuw te beschrijven, door hun zijn ingeleverd negen 
billetten, van welken bij opening laagst inschrijver is ge-
weest Gerrit Tjapkes Bos, timmerman wonende te Bedum 
met eene som van acht duizend achthonderd zeventig  
guldens (aan wien is afgevraagd zijnen Borg invoege 
(krachtens) voorschreven even op te geven), waarna -----
ten behoeve van Uitbesteders voor de laagsten bieder  
Gerrit Tjapkes Bos opgenoemd, in te laten als zelfschul-
dige Borg - Na welken verklaring de Uitbesteders, aan  
gezegden laagste Inschrijver onder voorwaarde alsvoren 
en naderen approbatie (goedkeuring door de kerkelijke 
overheid) den toeslag hebben gegeven.  
 
Gerrit Tjapkes Bos is de zoon van Tjapke Hapkes Bos die 
in 1830 de woning van de familie Nobel, Boterdiep OZ 2, 
bouwde. 
 
Groninger Courant, 22 oktober 1830: (Foto 2) 
 
Akte N

o 
279 ---------------------- Zijn voorgelezen, en voor  

zooveel nodig uitgelegd, waarna met de veiling zelve  
eenen aanvang hebbende gemaakt heeft na herhaalde 
achtereenvolgende Opbiedingen op de beide percelen te 
samen getrokken, het hoogst en laatst geboden de Heer 
Pieter Damsté Predikant wonende te Onderwierum Ge-
meente Bedum eene Som en prijs van Drie duizend Eén 
honderd vijf en twintig Guldens, welken hoogsten bieder 
na rijpe beraadslaging is verklaard tot kooper, in voege 
door hem in Gemeenschap met Zijne Echtgenoote  
Mejuffrouw Rollina Roelfs Derks de Jonge, deze toeslag 
voor de door hem geboden Som van Drie duizend Eén 
honderd vijf en twintig Guldens en onder de Conditiën en 
Voorwaarden hiervoren vermeld is aangenomen.  
 
Groninger Courant, 31 juni 1835: (Foto 3) 
 
Dominee Pieter Damsté heeft de woning tot 1 november 
1835 verhuurd aan Louis Oncko Wolff van der Feltz 
(ontvanger belasting). Dochter Charlotte Gerhardine van 
der Feltz trouwt met Carel Willem Pieter van Naerssen die 
van 1835 tot 1858 burgemeester is van de Gemeente  
Bedum. 

Alle aktes zijn online in te zien bij de Groninger Archieven 
onder: 93. Notarissen te Appingedam, Onderdendam,  
Bedum 1812 - 1935 (inventaris) 
 
Ruurd Visser       
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Bevrijdingsvuur in Onderdendam 

 

Het is alweer een maand geleden: Op 1 mei brachten Jan 

en Willy Beenes het Bevrijdingsvuur van de Martinitoren 

in Groningen naar Onderdendam.  

Hier een paar kiekjes van Johannes van der Helm. 

Wil je meer weten over dit initiatief of meer 

beelden bekijken, kijk dan op  

https://www.tochtomdenoord.nl/

wandeltochten/bevrijdingstocht-groningen 
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Vrouge Vogels ien Onderndaam ( 178 ) 
 

Tekst: Kees Willemen 

Foto’s: Sieb-Klaas Iwema; Kees Willemen 

Je leest en hoort het van alle kanten: deze meimaand 
was buitengewoon koud. Dat verwacht je niet van een 
maand  waarin de zon, zij het theoretisch,  steeds lan-
ger boven de horizon staat. Aardig is het om de offici-
ële gegevens van het KNMI naast mijn registratie in 
Onderdendam te leggen. Volgens de site van het KNMI  
was de afgelopen maand de koudste Nederlandse mei-
maand in bijna twintig jaar. De Bilt haalde een gemid-
delde temperatuur van 10,5 graden tegen 12,7 graden 
normaal. Daarmee was dit de koudste mei sinds 1991 
toen gemiddeld 10,0 graden werd genoteerd. Maar 
eerst wat anders. 
 
Deze aflevering beslaat de periode tussen maandag 26 
april tot en met zaterdag 29 mei:  34 dagen in totaal, dus 
bijna vijf weken. Het is allereerst steeds langer licht. Maan-
dag 26 april stond de zon 14uur en 43 minuten boven de 
horizon. Zaterdag 29 mei was dat bijna twee uur langer , 
namelijk 16 uur en 32 minuten. Toen ging hij pas om 
21u47 onder, tegen 20u53 op 26 april. We konden dus 
van heel lange avonden buiten genieten. Maar daar kwam 
niks van in. Veel te koud en te nat. En de wind stond voort-
durend verkeerd. Even kijken, hoe zat het nou precies in 
Onderdendam met die kou? De gemiddelde ochtendtem-
peratuur rond zes uur was 6,9 graad. Een groot verschil 
met de maand daarvoor. Toen was dat een zeer magere 
2,5 graad. Een soort van dieptepunt. Want in maart was 
dat nog 3,7 graad. Dan is in verhouding daarmee  bijna 
zeven graden in mei niet eens zo slecht. Ik heb voor het 
eerst ook de gemiddelde middagtemperatuur rond twaalf 
uur bijgehouden voor jullie. Die was 12,4 graad. Wijken we 
nu erg af temperatuur die het KNMI ons verschaft ? Ik denk 
het niet. Wel moeten we misschien rekening houden met 
het feit dat we in Onderdendam slechts 25 km. hemels-
breed van de Waddenkust liggen. Het zeewater tempert 
vaak heel lage maar ook hoge temperatuurwaarden.  
 
Groeiachterstand 
Grote boosdoener in het verhaal was de noordenwind, 
geeft het KNMI als oorzaak. Grappig is dan dat hier van de 
34 dagen, er  op 15 een wind waaide uit het zuidwesten of 
westen. En maar 13 dagen woei er hier noordenwind. Zes 
dagen zat hij slechts in het oosten. Locaal kan weer dus 
behoorlijk verschillen. Koud en nat. Dat was mei. Nat voor-
al . Van de 34 dagen regende het op een of andere manier 
26 keer. Slecht 8 dagen was het droog. Soms was dat 
slechts een kort buitje of wat motregen zoals op 1, 11, 12, 
18 en 19 mei. Maar 3 Mei hagelde het nog . Een klap on-
weer kregen we te verduren op zondag  9 en woensdag 19 
Mei  . Echt de godganse dag regenen dat het giet, dat be-
leefden we op dinsdag 25 en woensdag 26 mei. Ik denk dat 
die donkere dagen nog wel bij iedereen op het netvlies 
staan. In totaal betekende dat een aardige hoeveelheid 
neerslag. Er viel in vijf weken maar liefst 122 mm. In april 
was dat nog  39,5 . In maart 55 millimeter . En februari , 
51 mm. Vorig jaar viel  in dezelfde periode maar 25 mm. 

En in april helemaal niets. Toen was het ook extreem 
droog. De kou en de nattigheid hebben bijna een maand 
achterstand in de  groeicyclus van productiegras en wilde 
planten  veroorzaakt. Om een voorbeeld te geven, ik ba-
seer me op data aan de oostkant van het dorp,  in 2020 
maaide Harrie Rozeboom voor de eerste keer, - ‘de eer-
ste snee  ‘, zoals boeren dat noemen -, op 22 maart. Nu 
eind mei staat het gras aan weerszijden van Boterdiep 
OZ bijna kniehoog ( 40 cm. )  en nog steeds kan er nog 

niet gemaaid worden. 
Dat is ook heel goed te 
zien aan de bloeifase 
van het fluitenkruid 
[ Anthriscus sylvestris 
L. ] en de meidoorn
[ Crataegus monogyna 
L. ]. Nu pas staan die 
beiden vol in bloei, ter-
wijl de meidoorn op 
sommige plekken nog 
flink moet bij spurten. 
[ Foto 1. ] . Het is niet 
overdreven te stellen 
dat ‘ de groei ’dit jaar 
zeker een achterstand 
heeft van drie weken, 
zo geen maand. 
 

 
Prachtig getekend 
De regelmatige neerslag, in de vorm van buien die je al 
van verre kunt  zien aankomen, zorgt vaak voor prachtige 
vergezichten. Door de ruimte hier op het Hoogeland zie je 
een bui vallen op kilometers van hier vandaan , boven 
St.Annen , Stedum of Usquerd. Soms ontstaat tussen 
twee buien een merkwaardig geheimzinnig licht dat bij 
toeval Sieb-Klaas Iwema met zijn cameralens wist te van-
gen. Ik weet niet hoe je zoiets noemt, soms een halo  
[ Foto 2 ]? Regen kent weinig fans onder dieren. Hazen 
hebben echt gruwelijk de pest aan regen. Vooral de jonge 
haasjes die zich goed, vaak doodstil tussen het gras 
moeten verbergen voor roofvogels waaronder ik ook blau-
we reigers reken. Door de longontsteking die ze dan in de 
nattigheid oplopen , sneuvelt het kleine grut vaak. Maar 
wie vroeg genoeg op is ’s ochtends, kan toch best nog 
wel flink wat hazen [ Lepus europaeus L. ] tegenkomen. 
Zoals op zaterdag 1 mei, om 6u15 . Vijf hazen, gek van 
verliefdheid , renden achter elkaar aan, sprongen en bui-
telden in het rond  in het hoge gras van de wei van Roo-
zeboom, rechts 
van het Beton-
pad oftewel Bo-
terdiep OZ, zoals 
het daar officieel 
heet. Daar in de 
buurt zag ik de 
dag erna twee 
bergeenden 
[ Tadorna tador-
na L. ] over vlie-
gen van west 
naar oost. Die 
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prachtig getekende vogels met de grootte van een kleine 
gans , 58-71 cm., vallen direct op door hun donkergroene 
kop, witte nek, bruine borst, witte buik en zwarte vleugel-
punten. Ze broeden, heel raar, in holen. Wat ook maar 
aan grote gaten in de grond beschikbaar is, ze maken er 
gebruik van. Zelfs van verlaten hondenhokken.  Ik weet 
niet hoe is het is aan de westkant van ons dorp maar aan 
de oostkant zijn er altijd wel wat paartjes te vinden. Vorige 
maand fotografeerde Sieb-Klaas  er een heel stel in de 
buurt van zijn boerderij [ Foto 3. ] . Dit om de herinnering 
even op te frissen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘ Langzaam en stamelend ‘ 
De kou maakte dat de boerenzwaluwen die eind maart 
hier voor het eerst gesignaleerd waren, weer uitweken 
naar warmere streken. Vrijdag 7 mei miste Sieb- Klaas 
ineens alle boerenzwaluwen [ Hirundo rustica L. ] in zijn 
stal. Begreep er niets van. Een paar dagen later waren ze 
er weer. Boerenzwaluwen moeten eten. Als er door regen 
en kou er weinig insecten in de lucht zijn, verdwijnen ze 
naar het zuiden. Ook nu vind ik, dat ik maar weinig boe-
ren – en huiszwaluwen zie hoog in de lucht boven de Be-
dumerweg waar ik woon. Ik denk dat ik er in totaal nog 
geen twintig heb geteld . Hoe zit het in de rest van het 
dorp, vraag ik me af. Ze zijn in ieder geval te snel voor 
buizerds[ Buteo buteo L. ] die het meer van muizen en 
wat langzamer prooien moeten hebben. En dat kunnen 
dus ook jonge haasjes zijn. Heel geconcentreerd zag Sieb
- Klaas een buizerd naar de grond kijken vanaf een hoog-
te van twintig meter op zoek naar iets dat hij met zijn 
scherpe ogen wel kan zien, en dat ons, in bezit van veel 
zwakkere zintuigen, totaal ontgaat. [Foto 4.] .  
Even was het droog 13 en 14 mei en op die dagen maak-
te de loonwerker op de percelen van Harm van der Gie-
zen van de gelegenheid gebruik om toch maar te maaien. 
De dag erna werd 
de eerste snee snel 
ingekuild voor het 
weer opnieuw slech-
ter zou worden. 
Slecht weer of niet, 
het riet in de sloten 
schiet toch uit de 
grond . En dat zorgt 
ervoor dat de vogel-
tjes die in het riet 
nestelen,  zo snel 
mogelijk ter plekke 
zijn om het beste plaatsje te veroveren. Zoals de rietgors 
[ Emberiza schoeniclus L. ]. De typering van zijn zang wil 
ik jullie niet onthouden , zoals mooi beschreven in mijn 
vogelgids: ‘Verraadt aanwezigheid door een ijl, zuigend 
tsjiiew . Zit in top van riet of plant, trekt vaak met staart en 

duikt bij gevaar laag in riet. Zang variabel , maar altijd mo-
notoon , langzaam en stamelend, beginnend met 2-5 to-
nen en haastig eindigend tsiek,tsiek,tsiek-tsjietsietik.. 
…’( Lars Jonsson, 1993 , Vogels van Europa, pag.536 ) . 
[ Foto 5. ] .Half mei zag Sieb- Klaas de rietgors op een 
paaltje zitten en vroeg zich af wat dit toch voor een vogel-
tje was. Die vraag hoefde hij niet te stellen bij een houtduif 
[ Columba palumbus L. ] die zich goed verstopt had in het 
struweel op zijn erf. 
Het komt vaak voor 
dat je houtduiven 
wel hoort,maar met 
geen mogelijkheid 
kunt ontdekken waar 
ze ergens broeden. 
Het is bijzonder knap 
hoe die beesten die 
best wel groot zijn, 
zich volledig onzicht-
baar kunnen maken 
[ Foto 6. ] .  
 
Gruwelijk 
Kijken in de natuur levert vaak problemen op die je niet 
van tevoren ziet aankomen. Neem nu het simpele plaatje 
van deze aardhommel die nectar zoekt in de bloemen van 
de witte dovenetel [ Labium album L. ]. Alleen het is geen 
aardhommel maar een koekoekshommel [ Psithyrus ves-
talis L. ] Het is een hommel die ‘een aardhommel imiteert. 
‘en dat om een simpele reden:  . ‘ Koekoekshommels bou-

wen zelf geen nest , 
maar dringen de kolo-
nies van andere hom-
melsoorten binnen. 
Het wijfje van de koe-
koekshommel- soort 
doodt de gevestigde 
koningin en legt ver-
volgens haar eitjes, 
die door de gastheer-
hommels worden 
groot gebracht. 
‘( Readers Digest, 

1996.  Veldgids voor de natuurliefhebber . Vlinders en an-
dere insecten van West- en Midden- Europa, pag.250-
251 ) . Als je dit weet , kijk je onwillekeurig toch even met 
andere ogen naar deze foto [Foto 7. ].  
Tja gruwelijk en aan-
trekkelijk tegelijker-
tijd is de natuur bui-
ten maar levert tege-
lijkertijd allerlei inte-
ressante wetens-
waardigheden op. 
Een idee om jullie 
ervaringen en foto’s 
te delen met ande-
ren in ons mooie 
dorp? Op het inmid-
dels bekende adres staat mijn mailbox of brievenbus daar 
graag voor open:   
 
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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Een es in vol ornaat  
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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 à Bedum à NHK Bedum 

 

datum  uur bijzonderheden voorganger   

06-06-21 19.00    ds. C. Hoek 
 

13-06-21 19.00    ds. M. Krooneman  

      uit Noordhorn 

20-06-2  19.00 Voorbereiding viering ds. C. Hoek 

   Heilig avondmaal (o.v.b.) 

27-06-21 19.00 Dankzegging viering ds. C. Hoek 

   Heilig avondmaal (o.v.b.) 

04-07-21 19.00    ds. C. Hoek 

 

11-07-21 19.00    L.Blees  

      uit Damwoude 

18-07-21 19:00    ds. C. Hoek 

 

25-07-21 19:00    ds. H.C. Marchand uit  

      Groningen   

Zilver 
 

Zilver zijn de wegen , 
zilver in de ochtenddauw. 
Zilver zijn de bloemen  
in der peer'len blauw. 

 
Zilver zijn de bomen , 

in heur tere bloesempracht. 
Zilver is het water, 
als de zonne lacht. 

 
Zilver zijn de weiden , 

waar de zachte schaapjes 
gaan . 

Zilver zijn de wolken 
aan de hemelbaan . 

 
Zilver is de wereld, 

in heur schone Lente-
pracht. 

Zilver is het alles, 
dat mij tegen lacht. 

 
Jantje Bulthuis. 
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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 redactie 

van het Nijsjoagertje: nijsjoagertje@gmail.com 
 

Jaaragenda 
Graag voor (bijna) elke laatste zondag van de maand: 
 27 juni   26 september 
 X  juli     24 oktober  
      29 augustus   28 november 
       2 januari 2022  

Redactie 

Brenda Stavast en Erika Witsenboer Eilander 

 

Bijdragen van 

John en Astrid de Lange, Afiena Benthem, Ruurd Visser, 

DODI, Kees Willemen, Hanneke de Vries 

Foto’s 

Funda, Kees Willemen, Sieb-Klaas Iwema, Johannes 

van der Helm, topkleurplaat.nl 

 

Opmaak en eindredactie 

Brenda Stavast | Erika Witsenboer Eilander 

 

Donaties 

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

NL78INGB0009014281 t.n.v. ‘t Nijsjoagertje 

Agenda 

 

Elke zondag  

12:00 tot 17:00 uur 

Terras dorpshuis Zijlvesterhoek geopend 

 

20 Juni 

Vaderdag 

 

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 Nijsjoagertje 
 

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. 

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

Wordt ook collectant! 
 
“De Dierenbescherming organiseert elk jaar een collecteweek, in de week van Werelddierendag.  
In 2021 is dit van 3 oktober t/m 9 oktober. Tijdens deze week gaan duizenden collectanten weer 
langs de deuren om geld op te halen voor dieren in nood. 
 
Voorafgaand en tijdens de collecteweek zijn veel vrijwilligers nodig. Denk aan mensen die helpen 
bij de organisatie en natuurlijk heel veel collectanten. De collecte is een belangrijke bron van  
inkomsten voor de Dierenbescherming. Met de opbrengst kunnen we ons werk blijven doen en  
dierenleed bestrijden. Help je mee? 
 
Als collectant bepaal je zelf wanneer en hoelang je collecteert. De meeste collectanten lopen in 
hun eigen straat of buurt. Het kost je slechts een paar uur van je tijd.   
Waarom collecteren? Omdat je van dieren houdt natuurlijk! ” 
 
Meer infomatie op: https://www.dierenbescherming.nl/collecteren 
Opgeven als collectant in Onderdendam kan bij wijkhoofd: brendastavast@gmail.com 


