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Een nieuwe / oude Hobby 

 
          
 

 Hallo dorpsgenoten, 
 
Zoals jullie misschien al wel hebben gezien staan er 
sinds kort een aantal antennes in onze achtertuin 
(Beckeringhstraat). Graag wil ik jullie uitleggen met 
welk doel deze zijn geplaatst. 
Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in draad-
loze communicatie. In mijn diensttijd zat ik dan ook 
bij de verbindingstroepen. Deze interesse heb ik 
altijd als hobby bij me gehouden. Door de  
coronacrisis heb ik deze hobby weer opgepakt. 
 
In maart van dit jaar heb ik mijn licentie voor radio-
zendamateur gehaald. Dit is een certificaat dat 
wordt afgegeven na het behalen van een examen. 
Dit is een door het Ministerie van Economische Za-
ken erkend diploma. Met dit certificaat ben ik ge-
machtigd en bekwaam om verbindingen te mogen 
maken met andere zendamateurs over de hele  
wereld. 
 

Het doel van de hobby is om een spraak danwel digitale verbinding te maken met andere 
zendamateurs. Dit zijn korte gesprekken waar je wat technische gegevens met elkaar uit-
wisselt. Zo’n verbinding maken vergt wel het een en ander. Als dit dan lukt geeft dat een 
voldaan gevoel. Dit is in het kort de beleving van een zendamateur. Voor meer informatie 
over wat radiozendamateur inhoudt verwijs ik u graag door naar deze link. 
 
https://www.pd3rfr.nl/home/wat-is-een-zendamateur 
 
Een belangrijk onderdeel van onze hobby is het zorgen voor een storingsvrije zendin-
richting. Dit zijn wij niet alleen bij wet verplicht maar ook moreel. Onze hobby mag geen 
storing veroorzaken. Ik doe daarvoor mijn uiterste best. Echter, kan het voorkomen dat er 
bij bepaalde apparaten, in combinatie met mijn zendinrichting, storing optreed.  
 
                Lees verder op pagina 2 

 

https://www.pd3rfr.nl/home/wat-is-een-zendamateur?fbclid=IwAR0FxVxooJQwpa4CVXvGBoFfxTORHkZuPlIoFtZPhxZPR9NWOkYpZ9niPP8
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Vervolg voorpagina 
 
Dit is absoluut niet de bedoeling! Een groot onderdeel 
van onze leerstof is ook gericht op het voorkomen  
hiervan.Mocht u een vermoeden hebben dat er door mijn 
zendinstallatie storing optreed dan hoor ik dat heel erg 
graag.  
 
U kunt mij bereiken via Facebook of via 
pd8at.nl@gmail.com. Ik heb dusdanige kennis dat ik dit 
snel een zorgvuldig kan oplossen. Of aan uw kant of de 
mijne. 
 
Tevens wil ik graag iedereen (die dat wil) uitnodigen om 
een keer bij mij te komen kijken hoe alles werkt.  
Ik sta u graag te woord. 
 
Met vriendelijke groet,  Koos Koerts 
Beckeringhstraat 8          PD8AT 

 

 

VACATURES   DORPSHUIS : 
 
 

Wij zoeken een nieuwe penningmeester….. 

Omdat …. Corry er na 12 jaar graag mee wil stoppen 

Omdat …. zij in 2022,  80 jaar wordt. 

Omdat …. zij nu nog gezond is en ook wil blijven. 

Omdat …. zij de volgende penningmeester wil inwerken. 

Omdat …. wij als bestuur, goed financieel willen blijven draaien 

Daarom……zoeken wij een nieuwe penningmeester in 

het Dorpshuis Bestuur 

Wie, o wie, wil zich hiervoor aanmelden bij: 

De voorzitter:      Koos Cramer 

   e-mail: kooscramer@gmail.com 

   tel: 0648012711 

En… Wij zoeken een nieuwe schoonmaakster….. 

 

Na heel wat jaartjes stopt onze vaste schoonmaakster er 

mee.  Wij zoeken iemand die flexibel inzetbaar is voor ca. 

6 uur per week. Uren in overleg.  Voor deze functie geldt 

een toegestane vrijwilligersvergoeding.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  

bovengenoemde voorzitter.  

 

Herinnering aan een gedicht in het 

Onderdendamsterbos 
 
Onlangs wandelde ik een rondje door het Onderdendamsterbos. 
De zon scheen uitbundig. De bomen hielden het meeste zonlicht 
tegen, maar toch lukten het zonnestralen openingen in het bla-
derdak te vinden en hun licht tot op de grond te krijgen. Daar 
vormden ze een grillig patroon van licht trillende lichtvlekjes op 
het groene mos en de afgevallen bruine bladeren. Ik keek met 
aandacht naar dit beeld en toen herinnerde ik me het gedicht 
‘Zonnebeeldjes’ van de dichter Pierre Kemp. ( Lang leve de 
eigen hersenpan als archief en bibliotheek!). Het gedicht: 
 

Zonnebeeldjes 

 

De Melkweg is tussen de bomen gevallen 

en iedere ster danst er met een blad. 

Op de parkgrond ligt ’t zongeld in grote getallen, 

of een kind zijn spaarpot gebroken had. 

 

Soms komen er vogels en op hun veren 

vallen guldens der zon, maar zij hupplen voort. 

Ook hen kan het uitzicht van ’t geld niet deren, 

zij zien het en blijven onbekoord. 

 

Maar nu begin ik ermee te spelen 

en mijn handen scheppen volop het licht 

uit het lover om het weer uit te delen 

aan wie nog wil kijken met kindergezicht. 
 
 
Het gedicht is opgenomen in ‘Het regent in de trompetten. De 
mooiste gedichten van Pierre Kemp’ uitgegeven in 2017. Pierre 
Kemp leefde van 1886 tot 1967 en woonde zijn gehele leven in 
Maastricht. Met uitzondering van één jaar in Amsterdam. Hij 
werkte op de loonafdeling van een steenkolenmijn in Eygels-
hoven. Tijdens de korte reisjes van en naar zijn werk schreef hij 
veel van zijn gedichten. Het onbevangen en met verwondering 
als een kind naar de natuur kijken was de grondslag van zijn 
dichten. Dit gedicht vind ik dichterlijk goed geschreven in ritme 
en eindrijm. De openingszin vind ik de mooiste van het gedicht. 
Een klein probleempje met het ritme in de zesde regel loste 
Kemp handig op door niet voor huppelen , maar voor hupplen te 
kiezen. 
 
Dit is een gedicht dat je eigenlijk niet als muurgedicht op een 
muur kan schrijven , maar als 'grondgedicht'  op de bodem van 
een bos of park. 
 

Jan ’t  Mannetje 

mailto:kooscramer@gmail.com
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Update verkeerscommissie 
 

De tijdelijke afsluiting va de weg Oderdendam-Bedum is 
nu een feit. Deze afsluiting wordt tijdens de bouwvak-
vakantie tijdelijk opgeheven. Velen van u hebben een 
brief gehad van de Provincie. Deze brief staat tevens op 
de website Onderdendam.com 
De verkeersdruk op de Stadsweg is groot, dit wordt door 
de provincie nauwlettend in de gaten gehouden.  
Een klemmend verzoek: 30 km is de limiet. Houd u ook 
buiten aan het dorp  aan de limiet van 60 km. De eerste 
automobilisten zijn reeds bekeurd. 
 
 
 
 

 
 

De verkeerscommisie heeft een zienswijze ingediend ten 
aanzien van een nieuw aan te leggen weg bij Warffum. 
Een weg bedoeld om zwaar verkeer vanuit het zuiden 
van Warffum niet door het dorp te laten rijden. Deze 
weg geeft tevens een kortere route naar de vuilstort  
in Usquert, waardoor er meer vrachtverkeer door  
Onderdendam zou kunnen gaan. 
   
Waarschijnlijk zal in september weer een dorpsbrede 
bijeenkomst ten aanzien van het verkeer georganiseerd 
worden. In het volgende Nijsjoagertje meer. 
 
Namens de verkeerscommissie 
Afiena Benthem 

SUNDAY BRUNCH 

 

Op zondag 22 augustus organiseert het dorpshuis Onderdendam een heerlijke brunch voor 
alle bewoners van het dorp en je bent van harte welkom! Om 10.30 is de inloop en tussen  
11-14 uur is de brunch. 
 
Graag ontvangen we je aanmelding via secretariaatzijlvesterhoek@gmail.com en vermeld 
hierbij met hoeveel personen (incl. kinderen) je aanwezig zal zijn. Indien er dieetwensen zijn 
deze graag ook doorgeven.  
 
Kosten: €2,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar zijn gratis.  Locatie: terras + kade dorpshuis 
We zullen rekening houden met de geldende corona regels. 
 
Hartelijke groet,  namens het bestuur, Jacobien Mansholt 
 

mailto:secretariaatzijlvesterhoek@gmail.com
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Redactieleden / Schrijvers gezocht voor het Nijsjoagertje! 
 

Sinds een paar maanden vormen Brenda en ik nu de redactie van het Nijsjoagertje  
en schrijft Annemieke Neuteboom regelmatig een interview. In de praktijk blijkt  
echter dat we veel stukken ook zelf nog moeten schrijven om een goed gevulde editie  
te krijgen. Dat kost iets meer tijd dan wij ‘over’ hebben.  
 
Dus; 
 
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.     
               Gr. Erika 

WORKSHOP  RAKU  STOKEN 
 
Yess! Het is me gelukt. Ik heb onze Keramist Jan Mulder zover gekregen om weer eens een  
Workshop RAKU te organiseren. Voor degenen die niet weten wat Raku stoken is; 
 
Raku stoken is een specifiek keramisch bakproces dat zowel vuur als rook gebruikt om unieke patronen en ontwerpen 
in het aardewerk te maken. Het aardewerkstuk wordt eerst bisque gebakken, dan geglazuurd en daarna ondergaat het 
het raku stoken proces. 
Bron: Google 
 
 

De data van de workshop zijn op: 
1e dag  zaterdag 21 augustus. 
2e dag  zaterdag   4 september. 
 
Dag 1 wordt er geproduceerd.  
Daarna drogen en wordt het door Jan  
gestookt. 
dag 2 wordt er geglazuurd, gezamenlijk  
geluncht en daadwerkelijk RAKU gestookt. 
Afsluiting met het bewonderen van elkaars  
werk en een glaasje naar behoefte. 
 
 
 
 
  Er is voldoende drinken, koffie thee en  
  (karne)melk bij de lunch 
  dag 1 lunch zelf meebrengen. 
  dag 2 lunch iedereen maakt voor elkaar iets  
  lekkers. m.u.v. de gastvrouw & heer. 
 
  Kosten incl. materialen en drinken € 65,-  
  De minimale deelname is 6 personen 
  Er is plek voor maximaal  8 personen. 
 
  Opgeven kan bij Jan Mulder 

  corryjan@xs4all.nl  

mailto:corryjan@xs4all.nl
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3 juli LIMO & IJS Caravan in Onderdendam: 
op weg naar een nieuw Dorpsberaad 
               
3 juli komt de limo & ijs caravan naar Onderdendam voor het project dorpsdemocra-
tie. Bij de caravan kan je tussen 11 en 15 uur naast een ijsje en wat fris terecht voor 
een live update over dorpsdemocratie: samen besluiten voor Onderdendam. Maar we 
willen vooral van jou horen wat jij hier van vindt! 
 

We komen deze dag naar 
Onderdendam om op een 
corona-proof manier met 
elkaar in gesprek te gaan 
over de dorpsdemocratie.  
 
De caravan staat: 
 
Van 11:00 tot 12:30 op de 
kruising Van Roijenstraat – 
Beckeringstraat  
(voor de school) 
 
Van 13:00 tot 15:00 bij het 
dorpshuis  
 
Graag tot dan!  
 
Mayke Zandstra en  
Maartje ter Veen  
 
( Zie ook pag. 12 ) 
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DE VERZOAMELSTEE  &   
BEWEGINGSLESSEN 

 
Na een lange periode weer een bericht over  
"de Verzoamelstee". Nu het er op lijkt,  dat we in  
september weer kunnen beginnen met onze  
ontmoetingen op donderdagochtend in het dorps-
huis.....   
 
Eerst een hartelijke  groet aan iedereen en een 
welkom voor september! 
 
We hopen jullie in het augustusnummer van het  
nijsjoagertje nader te informeren over ons  
programma tot december. Mocht iemand een  
suggestie hebben, laat het ons weten. 
 
Ook hopen we na de zomer weer te beginnen met 
onze bewegingslessen op maandagochtend in het 
dorpshuis. Meebewegen kan. Geef je op!!  
( hannahdev47@gmail.com ) 
 
Voor nu een mooie zomer toegewenst aan alle  
verzoamelsteesters en onze dorpsgenoten. 
 
Namens de werkgroep;  Corry  en Hanneke 

Jaarvergadering Dorpshuis 
 
Geachte gebruikers en vrijwilligers  
Dorpshuis Zijlvesterhoek, 

 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de 
jaarvergadering van het Algemeen Bestuur 
van Stichting Dorpshuis Onderdendam, op 
dinsdag 14 september 2021 om 20.00 uur, 

in het dorpshuis Zijlvesterhoek.  
 
In verband met corona willen wij de juiste 
maatregelen treffen en daarom vernemen wij 
graag of u komt. Aanmelden kan via een mail 
naar: secretariaatzijlvesterhoek@gmail.com.  
( Graag aanmelden vóór 15 Augustus ) 
Alvast bedankt en wij hopen u te zien op 
dinsdag 14 september. 
 
Hartelijke groet, 
bestuur dorpshuis Onderdendam 
 
Note van de redactie; In de vorige editie is per abuis 
een herhaling geplaatst voor de eerder geplande ver-

gadering op 8 Juni in plaats van de verplaatsing naar 
14 september. Onze excuses. 

mailto:secretariaatzijlvesterhoek@gmail.com
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Vrouge Vogels ien Onderndaam ( 179 ) 
 

Tekst: Kees Willemen 

Foto’s: Sieb-Klaas Iwema; Kees Willemen 

Sprookjes kruiden het leven. En zijn er om buiten ’s avonds 
bij de vuurkorf met een dikke borrel op te vertellen. Een van 
die fabeltjes is dat 21 juni de langste dag is van het jaar. Dan 
komt de zon het vroegst op en gaat vooral het laatst onder. 
Een soort definitief keerpunt. Toen ik dat eens nauwkeurig 
ging onderzoeken, bleek dat helemaal niet zo te zijn. Toch 
opmerkelijk weer. 
 
Mijn verslag deze keer beslaat een periode van bijna vier weken, 
om precies te zijn van maandag 31 mei tot en met zaterdag 26 
juni: 27 dagen in totaal. Dat van die langste dag en dat die niet 
op 21 juni valt, zag ik eerlijk gezegd helemaal niet aankomen. 
Tot ik, zoal ik de laatste maanden wel vaker doe, het moment dat 
de zon opkomt en weer ondergaat van een aantal dagen rond die 
21 juni naast elkaar ging leggen. Allereerst, er blijken meerdere 
dagen te zijn dat de zon even lang boven de horizon staat als op 
maandag 21 juni. Dat is niet alleen die dag het geval maar ook 
op dinsdag 23 juni, donderdag 24 juni en vrijdag 25 juni. Al 
deze dagen staat de zon , theoretisch weliswaar , 17 uur boven de 
horizon. Alleen op een dag is dat niet het geval. Dat is op woens-
dag 23 juni. Dan staat de zon precies een minuut langer te 
schijnen:van 5u05 tot 22u06. Die dag  en niet 21juni is in feite 
dus de langste dag. En het onafwendbare keerpunt is dus ook niet 
die 21e juni. Want pas op zaterdag 26 juni  ging het aantal zonne
-uren en –minuten voor het eerst naar beneden. Dan staat de zon 
n.l. maar 16u59  te schijnen. Op die dag beginnen we in feite aan 
onze lange reis richting de winterzonnewende. Op een mooie 
manier wordt gedurende de maand juni toegewerkt naar die 17 
uur en 1 minuut. Immers maandag 31 mei hadden we ook al het 
idee dat we vreselijk boften. Toen stond de zon al 16u36 lang 
boven de horizon. En zaterdag 26 juni waren daar toch nog maar 
eens 23 hele minuten extra bijgekomen. Het lijkt niks maar zegt 
toch heel veel. Overigens of we die zon ook echt al die tijd ge-
zien hebben, dat vertelt dat verhaal absoluut niet. Er waren ook 
bewolkte dagen. En dagen dat het ’s ochtends bijzonder mistig 
was zoals op vrijdag 25 juni  en vrijdag 4 juni.  
 
Verdubbeling 
Beleefden we echt een zomerse maand?  Temperatuurmeting zegt 
in ieder geval wat in deze. Ik geef allereerst de gemiddelde och-
tendtemperatuur in deze periode  om 6u00 ’s ochtends. Die was 
12,7 graad. Leg die nu eens naast die van de maand mei. Toen 
hadden we rond die tijd een gemiddelde van 6,9. Dat betekent 
bijna een verdubbeling. En kijk eens hoe die gemiddelde tem-
peratuur op dat tijdstip schommelde in de andere maanden: april: 
2,5 ; maart: 3,7. Dat we echt zomer hadden,  wordt vooral duide-
lijk gemarkeerd door de gemiddelde ( hoogste ) middagtem-
peratuur. Die was in deze periode maar liefst 22,6 graad. In de 
maand mei was dat nog 12, 4. Komt vooral door een aantal dagen 
dat we hier in het noorden tegen een hittegolf aanzaten. En dat is 
bijzonder, omdat we hier hemelsbreed maar 25 kilometer van de 
Waddenzee afzitten, waardoor de temperatuur altijd milder uit-
valt onder invloed van het zeewater. Donderdag 17 juni was het 
zover . Toen stond er ineens 31 graden op mijn thermometer. 
Dat was die nacht en de ochtenden daarop goed te merken. Het 
was peentjes zweten ’s nachts tussen de lakens. En vrijdag- en 
zaterdagochtend 18 en 19 juni was het om 06u00 nog steeds 18, 
19 graden. Er waren in deze maand ook gekke contrasten. Het 

weer sloeg daarna ineens om door een verandering van wind-
richting . Het werd voor het gevoel steenkoud . Maandag 21 
juni, die zogenaamde langste dag kwam het kwik de hele dag 
niet boven de 14 graden uit. De twee dagen daarop waren niet 
veel beter met hun 16 graden rond het middaguur.  
 
Neerslagbeeld 
Maar zelfs temperatuur zegt niet alles. Hoe stond het met de 
wind bijvoorbeeld? Een wat verwarrend beeld laat zich zien. 
Wind die uit het oosten en zuidoosten waait, loopt in aantal 
dagen min of meer gelijk met  wind uit het zuiden, zuidwesten 
en westen: allebei  6 of 7 keer. Maar aanzienlijker vaker in juni, 
11 maal, zit de wind in het noorden. Vooral een periode valt op. 
Vanaf vrijdag 18 juni waait onafgebroken een noordenwind die 
flink wat kou teweegbrengt met als dieptepunt , maandag 21 
juni waarbij de temperatuur overdag zeer laag blijft en het ook 
nog stevig regent. En laten we niet vergeten het onweer van 
zaterdagnacht 19 juni met stevige windstoten die elders in het 
land veel schade aanrichten maar gelukkig niet in ons dorp. 
Maar verrassenderwijs, juni is toch vooral een zeer droge 
maand met maar zeven dagen neerslag waarbij tijdens het bo-
vengenoemde onweer tot mijn verbazing er toch maar 10 mm. 
water in mijn regenmeter terechtkwam.  Uiteindelijk was de 
hoeveelheid neerslag uiterst matig : 39,5 mm. Een belachelijke 
hoeveelheid vergeleken met die van de maand mei, 122 mm. 
Maar wel geheel in lijn met de ook droge maand april, ook 39,5 
mm. Je kunt dus zien dat het neerslagbeeld heel genuanceerd 
is.  
 
Veel vrijwilligers nodig 
Toch kan er iets schuren. Hoe komt het dan dat het zo lang 
moest duren totdat er hier aan de oostkant van het dorp er voor 
de tweede maal gemaaid kon worden.  Wel, dat had vooral met 
de kou in april, de natte meimaand en de late eerste maaibeurt 
van doen. Het duurde uiteindelijk veel langer tot het gras weer 
een acceptabele lengte had bereikt. Maar uiteindelijk was er 
dan toch die tweede snee, zoals boeren dat noemen. En dan 
kom ik meteen op een moeilijk geval. Is het mogelijk om er 
voor te zorgen dat er tijdens het maaien geen slachtoffers vallen 
onder jonge vogels, zoals kieviten of jonge hazen ? Wanneer je 
als melkveehouder een zeer groot aaneengesloten perceel hebt , 
heb je behoorlijk wat vrijwilligers nodig om tevoren zo’n  
perceel grondig te inspecteren op jong grut. Het is bekend dat 
er best wat hazen zitten aan de oostkant van ons dorp maar 
wanneer je als dorp geen flinke ploeg vrijwilligers kunt mobili-

seren om de percelen langs 
te lopen, -als de boeren dat 
tenminste zien zitten- , dan 
is het bijna onvermijdelijk 
dat er jonge dieren sneuve-
len tijdens zo’n maaibeurt. 
Dat bleek toen vrijdag 11 
juni , ’s ochtends in alle 
vroegte,  onze hond Nantske  
tijdens het uitlaten ineens 
haar neus in de lucht stak , 
terugliep over de dam, het 
weiland in, en op nog geen 
honderd meter van het pad, 
Boterdiep OZ,  haar neus in 
het gemaaide gras stak en er 
een kapot gemaaid half jong 
haasje opdiepte [ Foto 1. ].  
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Ik heb me altijd verzet tegen het beeld dat het aan de oostkant 
van het dorp maar schraalhans keukenmeester is wat betreft de 
natuur. Je moet, wat er is daar, gewoon als uitgangspunt nemen 
en daarop voortbouwen. Neem nu de lange berm waar bijna 
anderhalve maand het fluitenkruid [ Anthriscus sylvestris L. ] in 
bloei stond gelijktijdig met de bloesem van de meidoornstruiken 
[ Crataegus monogyna L. ]. Een schitterend gezicht was het al 
die tijd, dat stralende wit van de meidoorns samen met het meer 
bescheiden wit van het fluitenkruid. En nu is die bloei inmid-

dels voorbij en met  
verbazing kijk ik naar  
de zaaddozen van het  
fluitenkruid. [ Foto 2.]    
‘ De zaden van deze  
koudekiemer moeten 
eerst vocht op kunnen 
nemen in een warme  
periode (2 tot 5 weken). 
Daarna doorbreekt een 
periode van kou (tussen 
+5 tot -5 °C) de kiemrust. 
Hoe lang zo´n periode 
moet zijn is per soort 
verschillend. Tempera-
turen lager dan -5 °C 
verlengen de periode 
omdat dan het proces stil 
staat.  

De natuurlijke winteromstandigheden zijn meestal het meest 

effectief voor het doorbreken van de kiemrustperiode. ‘. Dat 
citaat vind ik bij zaadleverancier van een groot aantal wilde 
planten, de Cruijdhoeck .  
 
Bivakmuts- masker  
Warm en koud weer, dat was precies het patroon van deze 
maand. Heel raar een tijdlang vanwege de kou zwegen de groe-
ne kikkers [ Pelophylax ridibundus L. ]  in de sloten .Ik hoorde 
ze maandag 31 mei en het duurde bijna een maand voordat ik ze 
opnieuw hoorde.  Echt een nieuwkomer deze maand is de kleine 
karekiet [ Acrocephalus scirpaceus L. ]. Ik zag hem voor het 
eerst op dinsdag 8 juni, of beter, ik hoorde hem alleen. Er zitten 
vier exemplaren of wellicht nog meer aan de oostkant van ons 
dorp waar dit verslag op gebaseerd is. Ze maken wonderlijk 
lange riedels die voordurend herhaald worden. Iets in de trant 
van : ‘Krr-krr, tsep, kerretsiep, tsie-e, tsie-e, tsjie-e, kerre-kerre, 

kriek-kriek-kriek, tsjie-
tsjie..’ .Ze te zien krijgen is 
best een avontuur.  Ze zijn 
maar 12,5 cm. lang. Toch is 
het Sieb-Klaas gelukt een 
exemplaar te fotograferen 
[ Foto 3. ]. Gelukkig wordt 
het riet waarin hij zijn nesten 
bouwt tegenwoordig niet aan 
beide slootkanten meer ge-

maaid. Waterschap Noorderzijlvest heeft juist om die reden 
boeren dringend gevraagd dat niet meer te laten doen. Eerst het 
ene jaar de ene kant, het volgend jaar de andere.  
Diezelfde dag hoorde ik in de meidoornstruiken een tjiftjaf 
[ Phylloscopus collybita L. ]. Gemakkelijk te herkennen omdat 
zijn naam een klanknabootsing is van zijn roep, met een deftig 
woord een onomatopeed. Dick Huisman die ongeveer halverwe-
ge het Jaagpad naar Winsum woont stuurde me Donderdag 10 
juni het volgende appje; ‘10-15 nestjes boerenzwaluw in de stal. 
Maar 1 nestje huiszwaluw. Oorzaak specht. Een ander nestje 
was niet bewoond. ‘ . Spechten maar ook eksters , merk ik de 
laatste tijd,  zie je steeds vaker zwaluwnesten vernielen. Dat die 
nesten ook wel eens gekraakt worden heb ik zelden meege-
maakt. Bij Sieb-Klaas Iwema in de stal gebeurde dat wel.  
Een kunstig gemaakt boerenzwaluwennest werd gekraakt door 

een winterkoninkje [ Troglo-
dytes troglodytes L. ]  
[ Foto 4. ].  Hem overkwamen 
wel meer merkwaardige  
zaken. Zo stuitte hij op zekere 
dag ten zuiden van zijn  
boerderij op een soort  
bijenkomst van blauwe  
reigers [ Ardea cinerea L. ]  
Op een plek zaten wel elf 
exemplaren op nog geen  
vier meter van elkaar vandaan. Wat ze daar deden? Een spoed-
vergadering houden? Geen idee . Wel een bijzonder plaatje vond 
ik, ook als is hij van niet bijzondere kwaliteit  [ Foto 5. ]  

En wanneer tref je nu op een paaltje een kokmeeuw [ Larus ridi-
bundus L. ] aan in de overgang.  Het is echt een toevalstreffer. 
Kokmeeuwen verwisselen in de zomer het verenkleed rond hun 
ogen van wit naar zwart. Zodat dat karakteristieke bivakmuts- 
masker ontstaat. Dit exemplaar was daarmee nog druk doende 
[ Foto 6. ].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ringnummer 
Hoe komt een buizerd [ Buteo buteo L. ] in het Boterdiep rich-
ting Fraamklap terecht? Sieb- Klaas viste hem uit het water. De 
vogel was al behoorlijk in ontbinding en stonk enorm. Hij heeft 
hem dus snel begraven. Bij mij bracht hij zijn metalen ring met 
als opschrift : ‘ Vogeltrekstation Arnhem Holland 6.132.304 ‘. 
Wat zou er gebeurd kunnen zijn? Was de vogel te vermetel ge-
weest bij het achtervolgen van een prooi en te water geraakt? Of 
gewoon ziek? De volgende gegevens kwamen beschikbaar. Het 
gaat hier inderdaad om een buizerd die 22 juni 2007 als 
‘nestjong, niet vliegvlug’ geringd werd in de omgeving van 
Blauforlaet, Achttkarspelen, Augustinusga in Friesland door O. 
Tol uit Buitenpost. Het geslacht is niet bekend.’ De vogel is dus 
14 jaar oud geworden. Toch een bijzonder verhaal.  Dus  hebben 
jullie zelf een natuurverhaal of foto. Dat wordt hier met veel 
plezier vermeld. Iedereen een prettige vakantie gewenst en voor 
het septembernummer staat mijn mailbox en brievenbus weer 
wijd open voor al jullie meldingen:  
 
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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Ludieke Stickeractie 

 
Na enige commotie over het tegenhouden van bewoners 

door de verkeersregelaars op de kruising wroetende  
Mol - Stadsweg en bij het kruispunt in Onderdendam  

is er door één van de dorpsbewoners een sticker  
ontworpen om van ‘verre’ aan te tonen dat het  

‘Onderndaamers’ betreft.   
Het tonen van uw brief volstaat om doorgang te verschaf-

fen, echter u ‘riskeert’ hetmoeten wachten in een rij  ;-)  
  

De sticker kunt u voor een ‘Buur prijsje’ aanvragen bij 
Dennis Smeding via FB of WhatsApp ( 06-37320231 )  

Bas Lugthart en Maree Blok,  

 

Onderdendammer kunstenaars, hebben  

nu ook in eigen dorp een kunstwerk.  

Een rustpunt, halverwege Onderdendam 

en Bedum. Niet aan de waterkant helaas, 

want daar loopt een waterleiding, maar 

zeer mooi geplaatst in samenwerking met 

de gemeente Het Hogeland. 

Dit rustpunt is het sluitstuk van de  

groenprojecten, ommetjes, hoogholtje 

en speelplaatsen die de afgelopen jaren 

zijn gerealiseerd met subsidie van  

Kansrijk Groningen. Voor dit rustpunt  

is ook een bijdrage gegeven door het 

Nutsdepartement Onderdendam en al 2 

jaar geleden door onze inmiddels  

overleden dorpsgenoot Jan Knegt.  

K u n s t w e r k   ‘ H e t   R u s t p u n t ’   g e p l a a t s t 
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Waar is de Dorpsondersteuner gebleven? 

 

Ruim 2 jaar geleden begon ik aan de uitdagende functie  

Dorpsondersteuner. Een nog vrij nieuw concept waarbij ik, als  

spin-in-het-web, voor de inwoners van ons dorp en het  

buitengebied ondersteuning zou gaan bieden op diverse gebieden. 

De zorg in de vorm van Noaberhulp, het verenigingsleven en  

toerisme & recreatie waren de 3 pijlers waar ik mij op zou  

richten. 

 

Het begon als een pilot van 2 jaar waarbij aan de eind gekeken 

zou worden naar de meerwaarde van de functie en de  

mogelijkheid van een voortzetting zonder subsidies. 

Het eerste jaar verliep boven verwachting goed. In eerdere  

Nijsjoagers viel te lezen over hetgeen er allemaal ‘verzet’ is.  

 

Een korte opsomming;  

- Er was een inloopochtend op de donderdagen, waar veel gebruik 

van is gemaakt met diverse vragen over bijv. het leeghalen van de 

dakgoot, waar men terecht kon voor bepaalde subsidies of hulpvraag 

bij het invullen van  

belastingformulieren.  

- Er is een vrijwilligers databank opgezet  

- Er is veel genetwerkt met instanties, zorgverleners, de  

gemeente en andere dorpsondersteuners om elkaar te  

informeren en om van elkaar te leren. 

- Er zijn verenigingenavonden georganiseerd zodat de clubs  

en verenigingen op de hoogte zijn van elkaars bestaan en van elkaars 

plannen, zodat ze elkaar kunnen versterken/helpen   

- Er zijn diverse activiteiten georganiseerd voor bijv.  

nieuwe inwoners en de Verzoamelstee. 

- Ook werd er in het begin van het tweede jaar een start  

gemaakt met een plan het toerisme in Onderdendam te  

bevorderen. 

 

Omdat het zo goed ging en ik midden tussen de vrijwilligers stond, 

werd ik per 1 januari 2020 gevraagd de coördinatie van de vrij-

willigers plus de planning van de zaalverhuur van het dorpshuis  

te gaan doen. Het bleek al snel dat dit een behoorlijke taak was 

waar veel tijd in ging zitten.  

En toen werd het Maart 2020 en kregen we te maken met de 

eerste Lockdown. De planning bestond met name uit annuleringen 

en we hadden geen idee hoe de lockdown zou uitpakken voor de 

dorpsondersteuning. In het begin ben ik actief geweest met name 

de ouderen hulp aan te bieden, tekeningen-actie met de kinderen 

uit het dorp gedaan en eten gebracht van De molen. Maar daarna 

bleef het stil… Heel stil.  

Op een enkele vraag via de mail na, was er vijwel niks te doen. 

Ook het hele Toerisme en Recreatie plan moest in de ijskast. 

 

Na meerdere bijeenkomsten van de werkgroep ( op 1,5 meter, in 

de periodes dat het wel mocht ) bleek dat voortzetting, op deze 

manier, na de pilot, helaas geen optie meer was. De subsidiever-

strekkers willen natuurlijk resultaten zien en de periode van twee 

jaar, waarbij Corona ook nog eens roet in het eten gooide bleek te 

kort om er een zelfvoorzienende functie van te maken. Ontzettend 

jammer. Misschien was de vraag toch nog niet groot genoeg vanuit 

het dorp, misschien is Onderdendam alleen toch iets te klein voor 

de functie. Maar met ‘misschien’ komen we niet verder. 

We wilden de dorpsondersteuner niet helemaal laten vervallen.  

Er werd geopperd de functie anders in te gaan richten. Met als 

idee een Planner+. De vraag verschoof meer naar werkzaamheden 

voor het dorpshuis en de planning en coördinatie  

aldaar kwam direct weer op gang zodra het woord “versoepeling” 

aan de orde kwam. De subsidies waren echter gestopt en een  

volledig betaalde functie is voor het dorpshuis niet haalbaar. 

 

I.o.m. het bestuur heb ik ervoor gekozen tegen de toegestane vrij-

willigersvergoeding de planning te blijven doen. Daarnaast blijft 

het digitale vrijwilligers bestand bestaan. Mocht er een vraag  

komen m.b.t. een vorm van Noaberhulp, dan kunnen we dat als 

dorp volgens mij prima met elkaar oplossen. Jaarlijks kunnen we 

inventariseren wie er nog vrijwillig diensten aanbieden en het  

bestand ‘updaten’. 

 

Het emailadres en het telefoonnummer komen te  

vervallen. Vragen voor de ‘vrijwilligers databank’ mogen gemaild 

naar dorpshuiszijlvesterhoek@gmail.com of  

appen/bellen; 06 -21374705  Let op! dit nummer is niet 24/7 

bereikbaar, maar ik doe mijn uiterste best in ieder geval binnen 

48 uur te reageren. 

 

Onderdendam is een fijn en zelfredzaam dorp! Bedankt voor het 

vertrouwen in de laatste 2 jaar, alle leuke ontmoetingen en mijn 

grote dank voor hen die hulp hebben geboden en de schouders er 

onder hebben gezet!  

 

Mede namens de werkgroep dorpsondersteuner (Marion Bos, Bert 

Helmholt en Anka Hoven), 

 

     Erika Witsenboer Eilander 

 

about:blank
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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 

Het Water 

 
Het water zonder kleren aan, heeft vrije baan. 

Het glijdt langs gletschers door het dal 

en langs de blanke waterval, 

"t is overal. 

Het komt met stromen uit de lucht, het kent geen tucht. 

En als de wolken open staan, de dropp"len naar de aarde 

gaan, 

gelijk een traan, 

dan is het goed. 

 

Maar als de wind Noordwesten waait en telkens draait, 

dan wordt het wild. 

Dan kookt en bruist het in de zee,en sleept het mens en 

wezens mee, 

en brengt veel wee. 

 

Dan is het als een schuimend sop, het botst en springt 

met witte kop. 

Dan is het kwaad. 

Maar als de wind niet waaien wil, dan is het stil. 

Dan is dat rimp"loos watervlak, 

een glad en glanzend spiegeldak, 

als schoon kristal. 

 

En ieder blad van elke boom, werpt speels haar schaduw 

in de stroom, 

een schimmenspel. 

Het water heeft geen wet en wil, 

het laat zich gaan. 

Het water zonder kleren aan, 

heeft vrije baan. 

 

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: 
    29 augustus   28 november 
    26 september  2 januari 2022  
    24 oktober  
       

Redactie 

Brenda Stavast en Erika Witsenboer Eilander 

 

Bijdragen van 

Koos Koerts, Afiena Benthem, Mayke Zandstra, Jacobien 

Mansholt, Kees Willemen, Erika Witsenboer, Hanneke de 

Vries 

Foto’s 

Funda, Kees Willemen, Sieb-Klaas Iwema, Dethmer 

Jonkhof 

 

Opmaak en eindredactie 

Brenda Stavast | Erika Witsenboer Eilander 

 

Donaties 

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

Agenda 

 

Elke zondag  

12:00 tot 17:00 uur 

Terras dorpshuis Zijlvesterhoek geopend 

 

3 Juli 

Limo & IJscarvan, Dorpsdemocratie 

 

21 Augustus 

Dorpsbrunch  11:00 - 14:00 

 

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.  

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/ 

Kerkdiensten  

Hervormde gemeente Onderdendam  

Voor zolang de Corona duurt: via Youtube.com, tref-
woord Hervormd Bedum en Onderdendam  
of via kerkomroep.nl à Bedum à NHK Bedum 

 

datum  uur bijzonderheden voorganger   

 
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   

    


