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Bob & Conny: 
een jaar later... 

 
          
 

 

           
Op het moment dat Bob & Conny vorig jaar de sleutel van hun nieuwe huis in Leggeloo 
in ontvangst namen was de dreiging van een onbekend virus in aantocht. Op de dag dat 
ze daadwerkelijk gingen verhuizen was ons allen duidelijk geworden dat de dreiging 
overgegaan was in een wereldwijde pandemie die alles en iedereen ging beïnvloeden.  
 

Die beïnvloeding had effect op kleine en grote dingen. Geen afscheid kunnen nemen 
van Onderdendam was daar een van. Maar ook de start van een nieuwe onderneming 
onder deze omstandigheden was geen makkelijke. Het leven stond stil, de maatschappij 
kwam tot stilstand en het was onmogelijk om onder de lockdown nieuwe contacten te 
leggen en de nodige acquisitie te plegen. Dus kozen ze ervoor om aan de slag te gaan 
met huis en hof.            

        Lees verder op pagina 2... 
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...Vervolg pagina 1 

 
 

Het grasland ging over de kop en er werd een tuin aan-
gelegd, zowel een groentetuin als een siertuin. 
Mooie hagen en bestrating zorgden voor een goede basis-
indeling. De hekjes maakte Bob zelf en samen met de 
afrastering zorgde dit ervoor dat de hond en de kippen 
binnen en de dassen en reeën buiten de tuin blijven.  
Ondertussen is er ook een kleine kudde schapen aange-
schaft (Ouessant) en is er van het oorspronkelijke weiland 
niets meer te zien. Een prachtige omarming van het  
typisch Drentse (streek?) huis. Een totaal ander land-
schap dan Noord Groningen met verspreid liggende  
weggedoken huizen in een bosrijke omgeving afgewisseld 
met velden met mais en de kweek van lelies. Opnieuw 
een prachtige plek waar het zeer goed toeven is. 
 
Het wonen bevalt dan ook goed, er is fijn contact met de 
buren en ook de werkzaamheden beginnen zo langzamer-
hand steeds meer vorm te krijgen. ‘Saar aan huis’ is  
afhankelijk van goede contacten met zowel de thuiszorg, 

huisartsen en andere samenwerkende partners als met de 
Saars en de cliënten. De opdrachtgevers zijn altijd particu-
lieren, meestal mantelzorgers in de vorm van de kinderen 
of familieleden van een cliënt. (www.saaraanhuis.nl)  
Hierbij ligt er geen rol in het sturen op de invulling van de 
zorgwens. Er kunnen wel suggesties worden gedaan voor 
alternatieven. Het is belangrijk dat de cliënt en de mantel-
zorger zich gesteund voelen en er uiteindelijk een goede 
keuze voor de noodzakelijke zorg gemaakt wordt. De  
ingewikkelde regelgeving rond bijvoorbeeld de PGB maakt 
het zeker ook niet makkelijker.  
 
In het werkgebied van Bob en Conny was nog geen spra-
ke van een actieve rol van ‘Saar aan huis’, dit moest van 
begin af aan worden opgebouwd. Zelfs op dit moment is 
er nog steeds sprake van een achterstand die door de 
lockdown en aanverwante maatregelen is ontstaan. De 
langzame start zorgde voor ongeveer een jaar achter-
stand. Nu pas is er sprake van een opbouwgevoel en is 
het zelfs af en toe druk. Het werk is niet altijd planbaar 
omdat zich opeens een noodsituatie kan voordoen waarin 

iemand geholpen moet worden. Het voordeel van op deze 
manier samen als twee zelfstandigen thuiswerken is dat er 
altijd wel een moment voor overleg is maar het nadeel is 
natuurlijk dat het werk nooit ophoudt. Om hierin structuur 
aan te brengen vergaderen ze samen en worden de werk-
zaamheden verdeeld. Ook is er sprake van telefoondienst 
en heeft Corona er ook voor gezorgd dat er ook bij hen 
veel gebruik wordt gemaakt van beeldbellen.  
 
Het vorige interview (Nijsjoagertje van maart 2020) begon 
met de zin: ‘De behoefte om samen te ondernemen en 
daadwerkelijk iets te kunnen betekenen voor anderen was 
uiteindelijk sterker dan Onderdendam’ en natuurlijk is dan 
de vraag hoe dit heeft uitgepakt.. Ze zijn hier beiden heel 
duidelijk over, het was een vreemd jaar, een divers jaar 
maar absoluut geen spijt, er zit elke maand groei in en ze 
hebben het goed. Misschien zelfs wel rustiger dan op het 
Hoogholtje! 
 
 
Annemieke C.W. Neuteboom 

Nieuws van de verkeerscommissie 

 

De afsluiting van de Bedumerweg zal nog duren tot 1 okto-
ber. Aansluitend hierop zal de Winsumerweg enkele weken 
afgesloten worden. Langs de Winsumerweg zal de be-
schoeiing worden vernieuwd, en zal er een put worden ver-
vangen. Daarna zal de weg opnieuw worden geasfalteerd. 
In de afgelopen maanden zijn er enkele online vergaderin-
gen geweest met de verkeersambtenaren van de gemeente 
en Provincie. Ook is het bureau ' Groningen bereikbaar’ 
aangeschoven bij deze overleggen. Met alleen praten ko-
men we niet verder natuurlijk en we dringen aan op concre-
te acties. Er is ons tenslotte een pilot met verkeersmaatre-
gelen beloofd zodat er daadwerkelijk minder vrachtverkeer/ 
verkeer door het dorp komt. In september zal er een voor-
stel worden geschreven, dat hopelijk in oktober of november 
tijdens een avond in het dorpshuis aan de bewoners kan 
worden voorgelegd. Wordt vervolgd dus.... 
 
 
Afiena Benthem 
 

Bestuurswisseling EnergieK Onderdendam  
 
Afgelopen donderdag 26 augustus 2021 heeft er een  
bijzondere bestuursvergadering plaatsgevonden van Ener-
gieK Onderdendam. Er is afscheid genomen van Kees  
Willemen, die als secretaris de opzet van de coöperatie me-
de heeft vormgegeven. Zijn werkzaamheden zullen  
worden voortgezet door Roel Douwes, die ook het nieuwe 
aanspreekpunt wordt binnen EnergieK Onderdendam.  
Wij bedanken Kees van harte voor zijn inzet.  
 
Namens Bestuur EnergieK Onderdendam,  
 
Rob Biermasz (voorzitter) 
Meine Bosma (penningmeester) 
Roel Douwes (secretaris)  

 

 

 

 

 

 
 

http://www.saaraanhuis.nl
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15 september Dorpsavond:  
Op weg naar een nieuw dorpsberaad 
 
Na de succesvolle caravan-actie en de dorpsbrunch in de 
zomer hebben we vanuit het dorp weer veel informatie en 
ideeën gekregen voor het op te richten dorpsberaad. De 
volgende stap is om op 15 september met het dorp in 
gesprek te gaan over het dorpsberaad en hoe we dat 
zouden willen inrichten. Met elkaar leggen we deze 
avond de hoofdlijnen vast voor het dorpsberaad.  
 
Iedereen is 15 september vanaf 19:30 u. van harte 
welkom in het dorpshuis voor de volgende stap  
richting het dorpsberaad.  
 
Uh… dorpsberaad? 
Vanuit het project dorpsdemocratie stellen we voor om 
een dorpsberaad te starten, een nieuwe dorpsvertegen-
woordiging. Deze dorpsgenoten verzamelen stemmen uit 
het dorp en kunnen deze stemmen delen met dorp, ge-
meente en provincie. Ook zijn zij de verbinding tussen 
werkgroep en initiatieven.  
 
Dorpsbrunch en caravanactie  
Op 3 juli stonden we met de caravan in het dorp. Deze 
middag kregen we onder andere de volgende reacties: 
- Zorg wel voor klankbordmomenten, maar maak er geen 
vaste groep van. Dit houdt het behapbaarder voor zo’n 
klein dorp.  

 
 
 
 
 

- Gebruik ook digitale vormen om mensen te betrekken. 
- Hou het overzichtelijk en behapbaar. 
- Zorg dat wat je doet als dorpsberaad goed zichtbaar is 
en dat je duidelijk communiceert. 
 
Bij de dorpsbrunch kregen we een flink aantal place-
mats ingevuld terug: 
- Er zijn een aantal geïnteresseerden en gegadigden 
genoemd voor het dorpsberaad 
- De meeste mensen hebben een voorkeur voor een 
samenstelling gecombineerd vanuit het gebieden en de 
grootste verenigingen 
- Mensen hebben nodig van het dorpsberaad: structuur, 
enthousiasme, een democratische vertegenwoordiging, 
visie, informatie en daadkracht 
 
Graag praten we er verder over door op 15 september.  
 
Meer weten?  
Je kan terecht bij projectleider Mayke Zandstra:  
hallo@maykezandstra.nl  
 
 
Mayke Zandstra 

mailto:hallo@maykezandstra.nl
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Nieuw Concept rondom Vrijwilligers Dorpshuis. 
 
Ons dorpshuis runt op vrijwilligers en daar zijn we trots op! 
Helaas loopt het aantal vrijwilligers sinds afgelopen jaar 
aardig terug. 
Nu de Corona maatregelen langzaam weer versoepelen 
worden er echter weer meer activiteiten in ons dorpshuis 
georganiseerd en zijn we dus juist meer vrijwilligers nodig. 
 
Op dit moment hebben we meerdere ‘soorten’ vrijwilligers: 
1. De Bakdienst vrijwilligers. 
Deze club voorziet ons op zaterdagen van patatjes en 
snacks. 
Er zijn normaal gesproken 4 vaste teams die 1 x in de 4 
weken draaien. 
2. Terras vrijwilligers. 
Normaal is het terras open op zaterdag en zondag van 1 
mei tot 1 oktober. Per dag hebben we twee keer twee vrij-
willigers. 
Het terras was altijd open op zondag van 11.00 tot 19.00 
en zaterdag tot 20.00 uur i.v.m. de snackbar. Om 16:00 
nam de bakdienst het dan over. Dit jaar was het even  
anders i.v.m. de coronamaatregelen. 
3. Dag en avondvrijwilligers. 
Dit zijn veelal vaste mensen die bijv. overdag openen en 
sluiten, groepen van koffie/thee en soms een lunch voor-
zien of ’s avonds de bar draaien als er een activiteit plaats 
vindt. 
 
Voor de Terrasvrijwilligers gebruiken we sinds 2020 Inzet-
rooster. Een digitaal rooster waar je je makkelijk in kan 
schrijven voor openstaande diensten. Dit bevalt erg goed. 
Ook als je wilt ruilen is dit ‘appeltje eitje’. 
Omdat er helaas steeds meer ‘gaten’ ontstaan worden de 
overige vrijwilligers hierdoor extra belast. Het zijn dan toch 
vaak dezelfde mensen die zich verantwoordelijk voelen en 
extra diensten op zich nemen. 
Hier zijn we hun natuurlijk zeer erkentelijk voor, maar toch 
denken we dat het anders moet kunnen. 
 
Het idee is om het inzetrooster ook voor de bakdiensten en 
de activiteiten te gaan gebruiken. Eén platform waardoor 
de communicatie hopelijk ook versimpeld kan. Jacqueline 
en ondergetekende zullen ons deze week verdiepen in de 
mogelijkheden binnen het inzetrooster om te kijken hoe 
we dit het meest efficiënt kunnen gaan uitvoeren. Komend 
Nijsjoagertje zal ik jullie daarover updaten. 
 
Voor een ieder die zich geroepen voelt; We zijn dus 
altijd op zoek naar meer / nieuwe vrijwilligers! 
 
Je kunt natuurlijk altijd een dienstje mee draaien om te kij-
ken of het iets voor je is. Je hoeft echt niet elke week, je 
kunt ook een dienst draaien per maand of zelfs twee maan-
den. Het zou mooi zijn als we naast de bestaande vrijwil-
ligers 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 / dorpshuiszijlvesterhoek@gmail.com ) 

 
Groeten Jacqueline en Erika 
 

In de herhaling: tulpenbollen te koop bij de peuters!  

 

Om elk schooljaar cadeautjes voor 

de peuters te kunnen kopen en leuke 

uitstapjes met ze te kunnen maken,  

bedenken we twee keer per jaar een 

leuke actie. En omdat we vorig jaar 

zoveel enthousiaste reacties  

kregen op onze tulpenbollenactie, 

hebben we besloten om ook dit najaar weer biologisch 

geteelde tulpenbollen te gaan verkopen op De peuters-

peelzaal Onderdendam!  

 

We hebben de tulpenbollen besteld via Tuinderij Klein Al-

ma, een zelfoogsttuin aan de rand van Bedum. De  

tulpenbollen kosten €5,- voor 8 tulpenbollen in een mix 

van prachtige kleuren. 

Wilt u een setje van 8 tulpenbollen kopen, dan kan dat 

natuurlijk! Als de tulpenbollen binnen zijn, richt juf Alet 

met de peuters een raamwinkeltje in en kunt u op een 

donderdag- of vrijdagochtend tussen 10 en 11 uur  

tulpenbollen komen kopen op De peuterspeelzaal Onder-

dendam. Graag contant en gepast betalen. 

 

De mensen die al tulpenbollen hebben besteld, kunnen die 

op die dagen komen ophalen. U kunt dan ook bij de peu-

ters afrekenen. Lukt het u niet om uw bestelling op te 

halen, dan komen we het even bij u langs brengen. 

 

We verwachten de tulpenbollen in oktober. Zodra ze er 

zijn, zullen we het u natuurlijk laten weten! 

 

Namens de Peuterspeelzaal,  

Roos Kotterer 

Waarschijnlijk zullen de peuters net als vorig jaar 

de tulpenbollen verkopen door het raam van de 

peuterspeelzaal, helemaal coronaproof. 
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Een es in vol ornaat  

 

Stromen sluipverkeer over de Lage Weg en de Stadsweg 

Van Theunis Piersma , internationaal bekend van onderzoek 

naar het gedrag van trekvogels en hoogleraar aan de  

Groningse Universiteit is de uitspraak “ De vragen die we 

stellen bepalen onze kijk op de werkelijkheid “. 

De Provincie en de Gemeente Het Hogeland stelden zich de 

vraag:  

“Hoe faciliteren en begeleiden we tegen lage kosten de  

stromen sluipverkeer over de Lage Weg en de Stadsweg?” 

De bewoners aan de Lage Weg en de Stadsweg vroegen zich 

( en vragen zich nog steeds af ): “Hoe kunnen we de overlast 

van het vele verkeer beperken?” 

De werkelijkheid van voorrang voor de verkeerscirculatie te-

genover die van voorrang voor een leefbare woonomgeving. 

Jan ‘t Mannetje 

 

 

Boottocht Verzoamelstee 
 
We mochten 23 juli 2021 een boottocht maken over het 
Winsumermaar naar Winsum met de boot van SVO.  
Met Dennis Smeding als bekwame schipper kon er niets 
mis gaan. Een hele belevenis op bekend terrein nu eens 
vanaf het water te zien. Zichtbaar is er genoten van dit 
tochtje. Zoals schippers betaamt zwaaiden we vrolijk naar 
alle boten die we onderweg tegenkwamen. We dronken 
koffie bij de aanlegsteiger van "De Jongens” in Winsum, 
voeren nog een stukje verder en toen dezelfde tocht weer 
terug.   
 
Hartelijk dank Dennis! 
 
Voor meer foto’s zie de website van de Verzoamelstee: 
www.verzoamelsteeonderdendam.nl 
 
 
Met vriendelijke groet 
De Verzoamelstee  

 

Een pluim voor….. 

Wat is er heerlijker dan het lezen van een goed boek? Zomers 

in de zon in een luie stoel met een kop koffie en een trommel 

koekjes binnen handbereik. In de winter verwarmd door het 

brandende houtkacheltje onder een goede leeslamp met een 

kop dampende thee op het bijzet tafeltje. En weer die trom-

mel met koekjes! Of ’s avonds in bed voor het slapen gaan met 

een stapeltje kussens in de rug tot de ogen dichtvallen en het 

boek uit de handen glijdt.  

 

De leden van de Leeskring kopen soms een boek in de boekwin-

kel ( nooit bij bol.com of Amazon, wij steunen de boekwinkels!), 

maar de meeste boeken lenen we van of via de goede en in 

sfeer prettige  Bibliotheek van Bedum. In de Provincie heb-

ben we een goede bibliotheek voorziening via Biblionet   het 

samenwerkingsverband van locale bibliotheken. Via dit net-

werk is een gewenst boek dat niet aanwezig of beschikbaar is 

in Bedum te reserveren. Meestal binnen enkele dagen ligt het 

boek , na transport uit Winschoten, Delfzijl of Stad , in Bedum 

op je te wachten. Het is wel jammer dat de mobiele biblio-

theek,  die ook Onderdendam bediende, er niet meer is. Ook de 

bibliotheken werden geraakt door bezuiningen.  Maar wie 

weet: met meer inkomsten van meer lidmaatschappen (!) en 

een hogere waardering voor de betekenis van lezen in de ge-

meentelijke begrotingen is wellicht het bedienen met een bus 

van dorpen weer te realiseren. 

Ook de bibliotheken werden getroffen door de coronamaatre-

gelen van de regering.  Volledige sluiting, later beperkte ope-

ning met de bekende voorwaarden van mondkapjes,  anderhal-

ve meter, begrensd aantal bezoekers. De medewerkers en 

vrijwilligers van de Bibliotheek hebben hier naar onze mening 

op fantastische wijze gereageerd. Nergens voelden wij ons zo 

Covid besmettingsveilig als in de Bibliotheek. Alles was zorg-

vuldig georganiseerd en , zeker zo belangrijk, de ontvangst 

was gastvrij en behulpzaam.  

Een grote pluim voor vrijwilligers en medewerkers van de Bi-

bliotheek van Bedum! 

Namens de Leeskring Onderdendam,  Jan ’t Mannetje  

http://www.verzoamelsteeonderdendam.nl
https://www.verzoamelsteeonderdendam.nl/
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Onderdendam/Tinallinge in trek bij weidevogels 
 
Vorig jaar zijn wij, Matthijs en Nienke Veenland, geïnterviewd voor het Nijsjoagertje over het weidevogelbeheer en het 
natuur inclusief boer zijn op het Rodewolt.  
Inmiddels zijn we weer een jaar verder en ligt het weidevogelseizoen 2021 alweer achter ons. Dit jaar hebben we in ons 
gebied een paar aanpassingen gedaan en hebben we her en der wat uitgeprobeerd voor een nog beter resultaat. Dat 
heeft goed uitgepakt! 
 
In februari begon voor ons de voorbereiding voor het weidevogelseizoen. Dit seizoen start in maart en eindigt in juli. Zo 
moest de watermolen voor het verhogen van het waterpeil in de sloten gereviseerd worden, de waterpompen op  
zonenergie geplaatst worden en hebben we op de eilandjes in de plasdrassen een nieuwe laag schelpen aangebracht 
voor de liefhebbers (kluut, kleine plevier, scholekster en kokmeeuw). Op 1 maart was alles klaar voor de start en  
hebben we de pompen aangezet om de plasdrassen, in totaal 3 stuks, vol te laten lopen. Vanwege gebrek aan zonlicht 
was hulp van de trekker met pomp wel even nodig. 
 
[Deze luchtfoto is genomen toen we de palsdras vol water pompten in maart] 

Vanaf dat moment werd het een enorme 
trekpleister voor weidevogels. Zowel voor 

vogels die op doorreis waren en even op 
adem moesten komen als vogels die het 
gebied tussen Onderdendam en Tinallinge 
verkozen tot hun broedplaats. We zien dat 
het er ieder jaar meer worden maar het  
belangrijkste is uiteindelijk dat de kuikens 
het overleven zodat de populatie groeit.   
 
Jaren geleden lag de `kuikenoverleving`, dat 
wil zeggen vanaf dat het kuiken uit het ei 
kruipt tot dat het kan vliegen, op 10 - 14 %. 
Om het soort in stand te houden moet 36% 
vliegvlug worden. Dit jaar is het ons gelukt 
om 40% vliegvlug te krijgen. Meerdere fac-
toren spelen een rol om dat te kunnen berei-
ken. Het hangt af van het weer, predatie, 

voedsel, beheer van het land en mensen die het perfect kunnen monitoren. Dat laatste moet niet onderschat worden, 
want zonder de mensen die ons bijstaan was dit niet gelukt. In totaal hebben we 115 broedparen geteld. Dat aantal ligt 
in werkelijkheid hoger, maar deze 115 hebben we met zekerheid kunnen noteren in een speciale app waarin de gege-
vens landelijk bijgehouden worden. Van deze geregistreerde nesten zijn 1 of meerdere kuikens vliegvlug geworden.  

[Door middel van een warmtebeeldcamera aan een drone wordt gezocht naar nesten 
en jonge dieren voordat er gemaaid kan worden. Soms word besloten het maaien uit 
te stellen.] 
 
Dit jaar telden we;  
15 grutto, 29 kievit, 11 tureluur, 9 scholekster, 8 kleine plevier, 4 kluut, 4 krakeend, 3 
bergeend, 2 kuifeend, 10 wilde eend, 3 waterhoen, 4 meerkoet, 2 slobeend, 1 gele 
kwikstaart, 1 witte kwikstaart, 1 graspieper, 1 kneu, 1 rietzanger en als nieuwkomers 
dit jaar 1 zomertaling en 5 kokmeeuw nesten. 
Voor het eerst heeft er ook een  
zeldzame steltkluut in het gebied  
gebroed. Deze broedde op het land 
van de fam. Poot uit Tinallinge.  
Uit dit nest kwamen 3 jongen voort . 
 
In september 2020 hebben we een 
groot deel van het weidevogelgebied 
ingezaaid met speciaal ontwikkelde 
kruidenmengsels. Op deze kruiden-
mengsels komen veel insecten af  
zodat de kuikens genoeg voedsel  

kunnen vinden. Nu alles stil geworden 
is kan het gemaaid worden en hebben 
we waardevol voedsel voor ons vee. 

We vernemen dat ze het erg smakelijk vinden en het is ook nog eens 
gezond!  Volgend jaar hopen we weer zo’n prachtig seizoen te mogen 
beleven of misschien nog beter..?              [↑Jonge steltkluten]   [↑Jonge kokmeeuwen 
                     Kokmeeuwen zijn waardevol voor het gebied. 
Nienke Veenland          Ze zijn erg waakzaam en verdrijven roofvogels] 
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Legendarisch internationaal toernooi sv Onderdendam 
 
Als op woensdagnacht, vanuit het niets, een bericht verschijnt met afzender J. van Leeuwen,  
dan bekruipt mij het ALL Stars gevoel! Het gevoel is te omschrijven als het gevoel van oprechte  
blijdschap. Het blije gevoel van vriendschappen, lol maken en vooral genieten van het leven.  
Bij de kleinste vereniging van het hoge noorden draait het niet om de grote dingen in het leven.  
Presteren, financiële onafhankelijkheid en carrière maken staan in de gesprekken nooit centraal.  
Het draait om wie jij bent als persoon en wat jij bij kan dragen aan de club. Het bericht luidde: 
’Kerel, Alles goed? Vakantie toch? Om jou zwarte gat op te vullen, Johnny is er dit weekend,  
we gaan nog even voetballen. Kom je ook? 
Zonder twijfelen antwoordde ik. “Prima man! Schrijf maar in!” 
 
Als de zaterdagochtend een gezicht en betekenis krijgt, krijg ik weer het vrolijke gevoel terug van het bericht op 
woensdagavond. Dat gevoel overheerst overigens bij iedereen. Iedereen rijdt met een glimlach naar het kleine 
sportpark in Onderdendam. De een op de brommer, de ander in een auto en sommigen zijn op de fiets. Als ik aan-
gekomen ben zie ik de vaste gezichten werken om de dag kleur te geven. De lijnen zijn gekalkt, de muziekboxen, de 
tafels en stoelen worden ingezet om de dag aan te kleden zoals dat hoort. Deze spelers zijn de drijfveren van de 
vereniging. De spelers doen dit namelijk zelf. Alles staat in het teken van plezier maken.   
 
Als even later de special Guest from the United States of America arriveert maken we ons op voor een SVO toernooi. 
Deze speciale gast verdient een korte introductie: Dhr. Johnny Beenes verhuisde op jonge leeftijd naar de verenigde 
staten. Een keer per seizoen keert hij terug naar het dorp waar hij ooit opgroeide. Tijdens deze periode probeert hij 
aanwezig te zijn bij een activiteit. Dan kan hij zijn keepers kunsten nogmaals vertonen. Dit jaar werd er speciaal een 
toernooi georganiseerd op het sportpark in Onderdendam. Speciaal voor hem reisden vele (oud)leden van SVO af 
naar het sportpark om hem een mooie dag te bezorgen en daarnaast met elkaar te genieten van het voetbalspelle-
tje en van de vriendschappen die zijn ontstaan door de jaren heen.  
Toernooien staan bekend om de gemoedelijke sfeer, een strak speelschema, teams die strijden om te winnen en om 
hun strakke organisatie. Van dit alles was geen sprake op het sportpark in Onderdendam. 5 minuten voor aanvang 
werden er nog de laatste puzzelstukjes gelegd en als de eerste wedstrijd start komt de eerste voetballer te laat. Hij 
had zijn schoenen nog niet aan… Het illustreert het belang van vandaag. Alles draait om lol en plezier maken. Aan-
gezien niet iedereen thuis vrij krijgt voor alleen bier drinken en BBQ-en noemen we het sport. Dat is altijd goed 
moet u maar denken. De wedstrijden waren zoals dat in de kelderklasse typerend is. slidings, bijzondere strafschop-
pen, prachtige doelpunten, ongelofelijke missers, eigen doelpunten, prachtige passen maar ook verschrikkelijke 
voorzetten en ballen over een zijlijn. Het hoort er allemaal bij. 

  [↑Team Hesje wint het toernooi!]     [↑De derde helft met een BBQ!] 
 
U zult begrijpen dat we genieten van de mooie dingen en de gekke en bijzondere dingen voor lief moeten nemen. 
Dat lukt ook. Als na het laatste fluitsignaal het toernooi ten einde is, hebben we allemaal 60 minuten gevoetbald. Als 
zelfs Ruben van Duinen zonder blessurebehandeling het volledig heeft doorstaan moet het een vriendschappelijk en 
goed toernooi zijn geweest. Als de dopjes er vakkundig worden afgeschroefd en de voorzitter het hoogste woord 
heeft genomen begint de derde helft.  
 
Deze helft bestond voornamelijk uit gezelligheid en plezier, nadat je je had opgeven bij Mevr. Snoek die zoals te 
doen gebruikelijk de honneurs waarnam van de afgiften in de kantine. Kon je vrijblijvend BBQ-en op het sportpark. 
Iedereen kon gebruik maken van de faciliteiten die waren geregeld. Die waren dit keer voor SVO begrippen uitste-
kend verzorgd. De club had vlees ingeslagen, twee BBQ’s geregeld met grote tafels waarop alles werd uitgestald. 
Voor SVO begrippen een zeer goede voorbereiding. Wat niets anders dan lof verdiend naar de organisatie.  
 
Als de spelers zich begeven naar de doucheruimtes om zich klaar te maken voor de avond komen de kleedkamer 
gesprekken op gang. Het mooiste van deze club is het feit dat supporters van verschillende clubs elkaar voorzien 
van de laatste informaties. De EK wedstrijden worden geanalyseerd en besproken en de voortgang van de eredivi-
sieclubs wordt langs een meetlat gelegd. Daarnaast wordt het fenomeen Berghuis besproken. Wat zou je die jongen 
een vriendengroep wensen als deze. Ik weet zeker dat de heer Zwerver hem netjes zou hebben vertelt dat je zoiets 
niet doet en hem zou helpen bij het maken van een andere keuze.  
 
Als het einde van de zaterdag nadert komt er nog een verzoek… Stoppels, rijd jij over Warffum naar huis… In princi-
pe niet maar voor jou maak ik een uitzondering. Als we het sportpark verlaten en iedereen een goede vakantie heb-
ben gewenst zitten we samen te praten over het leven. De maatschappij weerspiegeld in een kleine vereniging. Als 
de man zijn oplader is vergeten, rijden we nogmaals terug om dit moment, met oplader, nogmaals te beleven.  
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SVO is niet de grootste, beste en mooiste vereniging. 
Echter is het een plek waar deze mannen zich thuis voe-
len. Het leven vieren, en bereid zijn om er voor een an-
der te zijn! Mannen het gaat jullie goed! Bedankt voor nu 
en tot ziens voor later! 
 
Duurt.   
 
Duurt stopt tevens als speler van SVO. Hij gaat zich rich-
ten op het trainersvak. Hopelijk mogen we je nog zo nu 
en dan ontvangen op ons sportpark, als supporter of 
gastspeler.  
Duurt bedankt voor alles! 
 
[Duurt Stoppels zijn laatste optreden in de kleuren van 

SVO→] 
 
 
 
Van deelauto naar deelpaard 
 

Delen is hipper dan ooit. Van de deelauto en het deelhuis 
heb je dan ook vast weleens gehoord, maar kende je het 
deelpaard al? Via het nieuwe deelplatform Horsify vinden 
ruiters en paardeneigenaren de perfecte match.  
Ook in de omgeving van Onderdendam wordt er fanatiek 
gedeeld. 

 
Via Horsify kunnen ruiters in contact komen met paardenei-
genaren bij hen in de buurt. Deze eigenaren willen hun 
paard delen omdat zij een ruiter, verzorger, menmaatje 
(iemand die gezellig mee gaat op de kar) of lesklant zoe-
ken. Ook fok- en draagmerries kunnen worden gedeeld. 
Op deze manier wordt de paardensport toegankelijk ge-
maakt voor iedereen. Het gaat met name om serieuze en 
langdurige samenwerkingen tussen ruiters en eigenaren, 
waardoor een band met het paard opgebouwd kan worden. 
Door Horsify kunnen ook ruiters zonder eigen paard actief 
zijn in de sport en deelnemen aan wedstrijden.  
 

Om met vertrouwen te kunnen delen, beoordelen eigena-
ren en ruiters elkaar op eigenschappen als paardvriende-
lijkheid, communicatie, betrouwbaarheid en netheid.  
 
Ook zorgt het platform ervoor dat elke ruiter handmatig 
geverifieerd wordt. Het platform is open over hoe er met 
paarden wordt omgegaan en ziet streng toe op paarden-
welzijn. Zo wil het platform bijdragen aan een toegankelij-
ke, sociale en paardvriendelijke paardensport. 
 
Meer weten? 
Kijk op: www.horsify.com  

 

Facebook: https://www.facebook.com/HorsifyNL/ 

Instagram:  https://www.instagram.com/horsify/ 

http://www.horsify.com/
https://www.facebook.com/HorsifyNL/
https://www.instagram.com/horsify/
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Vrouge Vogels ien Onderndaam ( 180 ) 
 

Tekst: Kees Willemen 

Foto’s: Sieb-Klaas Iwema; Ina Schuurman;  

Kees Willemen 

Wat mij opvalt, wanneer je het over het weer van een 
paar weken geleden hebt , is dat je herinnering eraan 
vaak zo weinig meer klopt met de harde feiten. Een  
hele dikke stortbui wil nog wel eens spontaan bij me 
blijven hangen. Zeker weten op welke dag zoiets plaats 
ving, is al wat moeilijker. Maar hoe bouw je dan een 
beeld op van het weer van deze zomer, de maanden juli 
en augustus? Om precies te zijn de periode tussen 
maandag 28 juni en zaterdag 28 augustus. Dat zijn 
exact twee en zestig dagen. Als ik nu zo maar uit de 
losse pols terugkijk dan was het in juli soms heel erg 
warm en in augustus nat en koud en vooral heel erg 
instabiel. De zon scheen het ene moment , maar al snel 
kreeg je een bui op de kop. Maar vooral, het wordt de 
laatste tijd al zo snel donker. Het lijkt soms wel of we 
langzamerhand de herfst inzeilen… 
 
Voor wat betreft dat laatste, het gevoel dat de dagen 
steeds korter worden, is het simpel. Gewoon kijken hoe 
lang de zon boven de aarde staat. Maandag 28 juni was 
dat nog een royale zestien uur en een minuut. Maar za-
terdag 28 augustus , schrik niet,  is dat aantal gekrompen 
tot dertien uur en acht en vijftig minuten.  De tijd dat de 
zon scheen, is maar liefst twee uur en acht minuten korter 
geworden. Om negen uur ’s avonds moet je tegenwoordig 
het licht binnenshuis al aandoen. Zo niet eerder bij donker 
en regenachtig weer. Zelf, als heel vroege wandelaar, voor 
zes uur buiten, heb ik al een dag of drie’ licht op’. Niet ikzelf 
maar onze hond Nantske. Die draagt een halsband met 
een rood knipperlicht, zodat ik kan zien waar ze in het 
schemerduister rondhangt. Dat was 28 juni wel even  
anders. Toen kwam de zon al op om acht minuten over 
vijf en ging pas om vijf over tien ’s avonds onder. Kon je 
voor je gevoel eindeloos buiten zitten te clajoeneren met je 
buren in de straat. Als het tenminste warm genoeg  was. 
Want hoe zat het nu precies met de temperatuur in juli en 
augustus? Was het echt zo overdreven warm of onver-
wacht koud?  
 
Onverwacht koud…? 
De gemiddelde ochtendtemperatuur in juli was om zes uur 
’s ochtends 14, 7 graden. Dat is aardig meer dan in juni 
met zijn 12,7 graad. En hoe koud mei was bleek wel uit het 
gemiddelde van die maand: 6,9. De maand daarvoor, april 
spande helemaal de kroon met maar 2,5 graad rond die 
tijd. Hieruit blijkt wel hoe koud het voorjaar van 2021 was. 
Die mooie gemiddelde ochtendtemperatuur van juli haalde  
de afgelopen maand augustus niet. Die bedroeg maar  
13, 1. Dat is maar nauwelijks vier tiende warmer dan juni. 
Zoiets geeft echt wel even te denken. De lage temperatuur 
om 6u00 in augustus wordt maar ten dele gecorrigeerd 
door het gemiddelde temperatuurverloop later op de dag. 
Dat bedroeg maar 19,7 graad. Niet bepaald een zomerse 
temperatuur. Zeker niet wanneer je het vergelijkt met 21,1 
graad in juli. Toch valt me dat eigenlijk best tegen. Minder 

dan een halve graad meer dan het ‘koude‘ augustusweer. 
De maand juni had veel hogere gemiddelde middagwaar-
den: 22, 6. Waren er in juli en augustus nog echte uit-
schieters? Ja, ’s ochtends was het om 6u00 op zaterdag 
3 Juli maar 9 graden. En op dinsdag 3 augustus rond 
dat tijdstip zelfs maar acht. Niet wat je van een zonnige 
zomerochtend verwacht. En overdag klom de tempera-
tuur maar in een enkel geval tot extreme hoogten. Don-
derdag 29 juli  steeg het kwik in Onderdendam naar 28 
graden. Overigens ter geruststelling moet er bij worden 
gezegd dat eind juli tot en met de maand augustus er op  
19 van de 34 dagen de temperatuur ‘s middags boven de 
20 graden kwam . Vijftien dagen was dit echter helemaal 
niet het geval. Daaruit kun je concluderen dat augustus 
best wel een koude zomermaand was. 
 
‘Verregende’ vakantie maanden ? 
Dat dit gold voor zowel juli als augustus laat ook de domi-
nante windrichting zien. In juli kwam 15 van de 28 dagen 
de wind uit het noorden. In augustus was dit overigens 
maar 9 van de 34 dagen. In die maand brachten vooral 
winden uit het zuiden en zuidwesten kou en neerslag. En 
ook op dit gebied wordt de eerste indruk niet bevestigd 
door de feiten . Het relatief mooie zomerweer in juli ken-
de toch flink wat neerslag namelijk 80 mm. En het idee 
dat het in augustus zo bar veel regende dan in juli klopt 
ook niet helemaal. Toen viel er ‘maar’ 94,5 mm. Dat het 
in deze twee maanden soms bar en boos was, wil ik ab-
soluut niet ontkennen. Maar dat bleef beperkt tot do. 8 
juli: 15 mm en het noodweer dat over het land trok op  
24 juli, bracht in Onderdendam maar 25 mm in de regen-
meter. In augustus een min of meer gelijk beeld. Maar 
een dag beleefden we een uitschieter. Door het onweer 
van zondag 8 augustus viel 18mm. in mijn regenmeter 
en die staat op een volledig onbeschutte plek, mocht ie-
mand daaraan twijfelen. 80 Millimeter neerslag in juli, 
94,5 in augustus, dat zijn cijfers waardoor je niet de in-
druk krijgt dat het echt vreselijk natte maanden waren. 
Raar, toch krijgen we wel die indruk als het om augustus 
gaat. Terwijl er in mei van dit jaar 122 mm. viel. Het heeft 
volgens mij meer te maken met het verwachtingspatroon 
dat je van deze vakantiemaanden juli en augustus hebt. 
Dan moet gewoon de zon schijnen. Nog maar even feiten 
die logenstraffen dat het om totaal verregende vakantie-
maanden ging. In juli waren er 15 droge dagen tegen 13 
dagen met neerslag. In augustus klopt dat beeld wel 
enigszins:  21 dagen regen tegenover 13 droge dagen.  
 
Sixpack 
Dat zogenaamd tegen-
vallende zomerweer was 
voor een dierensoort een 
enorme meevaller. Her 
en der hoor ik verhalen 
over een ware naaktslak-
ken- explosie die vooral 
moestuineigenaren in de 
gordijnen joeg. Je zette je 
met veel liefde opge-
kweekte plantjes in de volle grond en de volgende mor-
gen was er nog slechts een kort steeltje over. De naakt-
slakken daarentegen hadden de tijd van hun leven en 
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maakte letterlijk een ronde-
dansje van vreugde. Ina 
Schuurman van de Stads-
weg trof medio juli een aan-
tal aan dat behoorlijk aan de 
zwier was. Het zijn echt 
unieke beelden. [ Foto 1 en 
2 ].  Naaktslakken, ook wel 
zwarte en rode wegslakken 
genaamd [ Arion ater  en 
Arion rufus L. ] zijn de Arie Boomsma’s onder kruipende 
dieren. Stel je voor je hebt hoogstens je sixpack om je op 
voor te bewegen. Naaktslakken kruipen letterlijk op hun 
buikspieren. En produceren slijm wanneer kruipen  niet 
gemakkelijk genoeg gaat op een ruwe ondergrond. Overi-
gens ook om vijanden af te schrikken. De enige dieren 
waar zij zich zorgen om moeten maken zijn egels en 
spitsmuizen [ Crocidura leucodon L. ]. De laatste zijn die-
ren die omdat ze zo beweeglijk zijn, een bizar hoge hart-
slag hebben van 600 tot 1200 slagen per minuut aldus 
Wikipedia, de digitale encyclopedie.  Ze leven daardoor 
maar 2,5 jaar. Toch, wanneer je dode spitsmuizen vindt 
zoals ik bij enige regelmaat ook de afgelopen maanden 

heb gedaan [ Foto 3. ], komt 
dat niet door een hartaanval 
maar omdat ze door huis-
katten in het veld wel ge-
vangen en gedood worden 
maar niet opgegeten omdat 
ze gif bij zich dragen waar-
mee zij hun prooi verlam-
men. Dat gif bevindt zich 
rond hun gebit. 

 
Torenvalk in het dons 
De tijd dat jongen grootgebracht moeten worden is voor 
de meeste vogels in juli en augustus wel voorbij. Sommi-
gen zoals boerenzwaluwen beginnen nog wel eens aan 
een tweede leg. Tegelijkertijd zie je dat de echte weidevo-
gels langzaam zich uit het landschap terugtrekken. Zo 
zag ik op dinsdag 6 juli al een groepje kieviten [ Vanellus 
vanellus L. ] zwermen. En vanaf dinsdag 3 augustus wa-
ren de scholeksters [ Haematopus ostralegus L. ] aan de 
oostkant van ons dorp totaal verdwenen en verkast naar 
de Waddenkust. Ik vraag me echt af of ze wel jongen 
hebben gekregen. Ik telde dit voorjaar maar drie paartjes 
daar. Wat wel opviel is het heen en weer trekken van 
groepen ganzen. Regelmatig in de vroege ochtend rond 
zessen kwamen er soms grote groepen over vanuit het 
westen die in het oosten dan op zoek zijn naar vers gras. 
Soms zijn de formaties klein, een stuk of zes zoals op 
zaterdag 10 juli en maandag 2 augustus, soms wat groter 
15 op zaterdag 17 juli, soms omvangrijk: prachtige gesti-
leerde V- formaties waar 26 ganzen de vaart erin houden 
door regelmatig van kop te wisselen. Zoals ik zag op vrij-
dag 9 juli en zondag 15 augustus. Je hoort nog wel vogels 
zingen maar aanzienlijk minder dan in de lente. Hanneke 
Biermasz van de Uiterdijk hoorde nog het kenmerkende 
‘Tjif-tjaf ‘van de gelijknamige vogel [ Phylloscopus collybi-
ta L. ] op maandag 9 augustus bij de ingang van haar wei-
tjes op Boterdiep OZ. Heel het dorp heeft op Facebook 
verder kunnen genieten van de eerste stappen op de to-
rentrans van DE KERK van een jonge torenvalk [ Falco 
tinninculus  L. ] die daar wat onwennig zat te wezen, op 
vrijdag 13 augustus. Hier en daar nog met wat dons op de 
veren.  
 
Schermbloemigen 
Manifesteren vogels zich minder, het lijkt wel dat de  

insecten aan een inhaalslag bezig zijn na dit koude voor-
jaar. Heel veel vlindersoorten zie je nu pas echt actief wor-
den. Maar het Grote  Koolwitje  [ Pieris brassicae L. ] was 
er al in geslaagd de eieren tot een rups te laten uitgroeien. 
Op een plantenblad vallen die harige rupsen direct op 
maar eenmaal op de grond zijn ze door hun schutkleur 
veel minder goed te 
herkennen. Wat de rups 
die Sieb –Klaas Iwema  
op de foto zette,  pre-
cies aan het doen is, 
kon ik niet helemaal 
achterhalen. Ik vermoed 
dat hij begonnen is zich 
te verpoppen. Zie het 
warrige witsel links 
[ Foto 4. ].   
Ik heb wel eens gelezen dat er wel zevenhonderd zweef-
vliegsoorten bestaan. Zweefvliegen worden vaak verward 
met wespen vanwege de geelzwarte tekening op hun lijf. 
Dat ze op wespen lijken is een uitgekookte overlevings-
strategie. Daardoor denken vogels dat ze kunnen steken 
of giftig zijn. Dat is in het geheel niet het geval. Die na-
bootsing wordt mimicry genoemd.  De twee Gewone 
Zweefvliegen [ Sirphus ribesii L. ] die zo gezellig op de 

grote, gele 
bloem van de 
Gewone 
Melkdistel 
[ Sonchus 
oleraceus L. ]  
samen naar 
nectar aan 
het zoeken 
zijn, voelen 
zich kennelijk 
geweldig re-
laxed en ge-
lukzalig. Sieb
- Klaas trof ze 

aan in de berm van het Boterdiep richting Fraamklap. 
[ Foto 5. ] . In diezelfde berm vond ik half  
augustus een schermbloemige plant met daarop een aan-
tal langwerpige kevertjes met een roodkleurig schild die 
aan het paren zijn: Rood Soldaatje [  Rachonycha fulva 
L. ]. Die schermbloemige planten die je bij het Boterdiep in 
grote getale aantreft zijn naast paarplaats ook het jachtter-
rein van deze insecten. Met hun kaken vangen ze kleinere 
soorten die minder stevig gepantserd zijn. Paren doen ze 
daarna met harte lust [ Foto 6. ] 
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Cruiseschepen 
De maanden juli en augustus hadden dus wel degelijk wat 

te bieden op het gebied van de natuur. En zeker bij dit in-

stabiele weer, kijk eens buiten naar boven, de lucht in. De 

meest wonderlijke en verbazingwekkende wolkenluchten 

vormen zich juist nu . Van dreigende kolossen tot bijna tere 

zwevende cruiseschepen van waterdamp. Terwijl de maan 

opkwam,  zag Sieb- Klaas de ondergaande zon haar roze 

stralen achterlaten op zo’n gigantisch wolkenbouwwerk. 

Een feest van pasteltinten is het [ Foto 7. ] Eenmaal buiten, 

vind ik, valt dus nog voldoende te genieten, ook de komen-

de maand september.  

 

Misschien dat jullie iets bijzonders opvalt in je tuin of in het 

buitengebied .  

Laat dit dan s.v.p. weten in foto- of berichtenvorm aan het 

inmiddels welbekende adres:  

Kees Willemen  

Bedumerweg 48  

9959 PH Onderdendam  

 

Tel.06-18849215; 050-3049464  

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

 

 

‘Courtisane’ van Schout bij Nacht  

in kerk Zeerijp 

 

Schout bij Nacht presen-

teert: Courtisane. Een ei-

gentijdse muziektheater-

voorstelling over het leven 

en vooral het werk van de 

Franse schrijfster uit de 

Renaissance: Louise Labé 

(1524-1566). Louise was 

een tomboy, feministe 

avant-la-lettre, belle rebelle 

en een courtisane. Ze be-

schreef haar intense hunke-

ring naar liefde in vurige 

sonnetten. Al vijf eeuwen 

inspireert zij met haar werk 

componisten en dichters 

over de hele wereld.   

Sexuele revolutie 

Deze bijzondere voorstelling geeft een fascinerend inzicht 

in vijfhonderd jaar seksuele revolutie. Het gaf aanleiding 

tot tekstverklaringen binnen vakgroepen Frans en gen-

derstudies over de hele wereld. In de dwingende compo-

sities van Robert Ramaker en Sebastiaan Wiering heeft 

het kerkorgel een hoofdrol. Het idee en script zijn van 

Dio van Velden. Samen met Redmer Stamhuis en Bas 

Meekhof kruipt hij ín de huid van Louise Labé en ónder 

uw huid. Een voorstelling met opgestroopte mouwen. 

Brutaal, wulps, smaakvol, stoer en sexy! De muziek in de 

voorstelling wordt gespeeld door Liana Dolgopolova 

(kerkorgel) en Marjolein Wielinga (fagot). 

Schout bij Nacht 
Schout bij Nacht verraste in 2019 iedereen met de voor-
stelling ‘Glory glory Holelujah’ Een theatrale wandeling 
door de binnenstad met als onderwerp homoprostitutie. 
Voor het allereerst werd er gespeeld in openbare toilet-
ten, de peeskamers van Nieuwstad en het labyrint van 
seksbioscoop Maze. De voorstellingen van Schout bij 
Nacht worden wel hilarische tragedies genoemd. Want 
hoe beroerd het leven ook zijn kan, er valt ontzettend 
veel te lachen! 

Zeerijp 
Zaterdag 4 september is Courtisane te zien om 19:00 uur 
en 20:30 uur in de kerk in Zeerijp. (tegenover Borgweg 
11). Kaarten kosten €10,00 per stuk en zijn te reserve-
ren via leeuwisalie@gmail.com. De betaling van de kaar-
ten geschiedt ter plekke bij de voorstelling en kan alleen 
contant.   

Meer informatie over de inhoud van de voorstelling en 
andere speeldata vindt u op https://schoutbijnacht.nl.  

 

Regenboog Café Het Hogeland 

 

Zondag 26 september gaat het RegenboogCafé Het  

Hogeland van start!  

Iedere laatste zondag van de maand zetten Natasja en 

Remmie van The Jolly Cat hun deuren voor ons open. 

Iedereen uit de LHBTIQ+ gemeenschap is, vanaf 18 

jaar, van harte welkom! De organisatoren, Corrie en Barba-

ra, denken hiermee een behoefte te vervullen die leeft  

binnen de doelgroep om elkaar te ontmoeten en even hele-

maal jezelf te kunnen zijn. Nieuwe contacten leggen en 

gezelligheid is het doel van het RegenboogCafé. Het idee 

is ontstaan bij de maandelijkse bijeenkomsten van  

Roze50+ in de Blauwe Schuit.  

De kosten zijn: 7,50 (hiervoor krijg je een gratis kop koffie/

thee, (vegetarische)soep met stokbrood & lekkere hapjes.) 

Verdere drankjes zijn voor eigen kosten. 

 

Graag cash betalen bij binnenkomst! 

Je bent van harte welkom van 15:30 tot 19:30 uur in The 

Joly Cat, Hoofdstraat W 5a, 9951 AA Winsum. 

Aanmelden kan via:  

regenboogcafehethogeland@gmail.com.  

Hoeft niet, maar vol=vol. 

 

mailto:c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl
mailto:leeuwisalie@gmail.com
https://schoutbijnacht.nl
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Expositie in DE KERK 

De mensen van Molenhuis  
In DE KERK in Onderdendam is vanaf zaterdag 31 juli de 
expositie ‘De mensen van Molenhuis’ te zien.  
 
Kunstenaar Peter Siebesma heeft 25 portretten geschil-
derd op basis van foto’s van Jacob Molenhuis. 
Molenhuis (1894-1987) was tijdens zijn werkzame leven 
fietsenmaker en fotograaf in Kruisweg (bij Kloosterburen). 
Hij reisde op de fiets en de motor, met camera en statief 
achterop, door de regio om huwelijken, jubilea en toneel-
uitvoeringen vast te leggen. Daarnaast portretteerde hij 
duizenden mensen bij hen thuis, op locatie en in zijn foto-
studio boven de fietsenwerkplaats. Door de vele foto’s en 
de uitstekend kwaliteit ervan, geeft Molenhuis een uniek 
beeld van de dorpsbewoners en het dorpsleven in de Mar-
ne begin vorige eeuw. Er zijn circa 6500 glasnegatieven 
bewaard gebleven en Jacob Molenhuis kreeg 10 jaar na 
zijn dood onverwacht internationale bekendheid doordat 
twee van zijn portretfoto’s werden opgenomen in het 
Amerikaanse Photography-book of Phaidon. 
 
Peter Siebesma (1948), in het verleden werkzaam als  
klinisch ontwikkelingspsycholoog en later als directeur-
bestuurder in de gezondheidszorg, studeerde in 2010 af 
aan de Klassieke Academie voor de Schilderkunst in  
Groningen. Siebesma schildert realistische portretten en 
raakte geïntrigeerd door de Groninger fotograaf en  
fietsenmaker. 
 
Siebesma: “Ik was gefascineerd door de zwartwit-
portretten van Molenhuis, die tussen 1920 en 1950 wer-
den gemaakt. Met behulp van dit historische materiaal 
heb ik een aantal ‘mensen van Molenhuis’ geschilderd. De 
meeste mensen van Molenhuis zullen zich met  mysterie 
blijven omhullen. Met mijn geschilderde portretten heb ik 
ze uit de vergetelheid willen halen als Groninger mannen, 
vrouwen en kinderen: nors, trots, vriendelijk, bescheiden, 
maar vooral sterk en zelfverzekerd. Bewoners van een 
uniek gebied uit vervlogen tijden.” 

 
De mensen van Molenhuis is te zien van 31 juli tot en met 
29 augustus op vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 – 
17.00 uur in DE KERK aan de Bedumerweg 34. Naast de 
portretten is er ook een kleine collectie Amsterdamse 
School klokken te bewonderen. De toegang is gratis.  
 
Let op! Onderdendam is tot oktober per auto niet bereik-
baar via Bedum. 
 
Amsterdamse School klokken 
We combineren bovenstaande expositie met een tentoon-
stelling van Amsterdamse School klokken. Voornamelijk 
pendules die in de 20er en 30er jaren in vele huiskamers 
hebben gestaan.   
De tentoongestelde klokken zijn uit eigen collectie, aange-
vuld met in bruikleen gegeven klokken van dhr. H. Valk uit 
Groningen.  
 
De uurwerken in de Amsterdamse School klokken (1930-
1940) zijn meestal van de toen beroemde klokkenmakerij 
Junghans. Junghans is een Duitse uurwerkenfabriek, dat 
was, en is nog steeds gevestigd in de plaats Schram-
berg. Schramberg is een niet al te grote gemeente, niet ver 
van Zürich. In 1861 startte Erhard Junghans samen met 
zijn schoonbroer Jakob Zeller-Tobler een bedrijf dat onder-
delen maakte voor de klokkenindustrie. De handel bestond 
hier eerst nog uit houten kasten, uurwerken en wijzerplaten 
voor klokken bijvoorbeeld voor pendules. Regard en Jakob 
gebruikten veel moderne technieken en verkochten hun 
onderdelen door aan klokkenfabrikanten, die de uurwerken 
gebruikten om in hun klokken te verwerken. 
 
In de consistoriekamer staat onze vaste collectie Amster-
damse School meubelen en kleingoed. Daar stellen we ook 
een kleine collectie kinderspeelgoed ten toon. Ook is er 
een collectie gekleurd persglas te zien. 
 
Een expositie en tentoonstelling die zeker de moeite waard 
is om te bezoeken. 
 
DE KERK  
Bedumerweg 34  
Onderdendam 
www.dekerkonderdendam.nl 
 
Hans Stoelinga  
 

http://www.dekerkonderdendam.nl
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Stiena en Annemiek exposeren in Zaal 1  
1 september t/m eind december 2021 
 
Knip- en schilderkunst in het Dorpshuis  
Onderdendam. 

 
Oud inwoner van Onderdendam, 
Annemiek Wassenaar, en haar 
moeder, Stiena Wassenaar pre-
senteren in het dorpshuis een 
gezamenlijk kunstproject dat is 
ontstaan tijdens de eerste lock-
down in 2020. 
 
 

Annemiek schrijft normaal gesproken verhalen maar 
doordat de wereld zo’n rare plek was geworden, lukte 
dat even niet en zij begon met het maken van zoge-
naamde knipselgedichten. Die gedichten ontstaan door 
willekeurige zinnen en woorden uit kranten en tijd-
schriften te knippen, alles uit te leggen op een tafel en 
dan te gaan zoeken en puzzelen. Uiteindelijk ontstaat 
er dan een tekst of gedicht. In het begin gingen die 
gedichten vooral over de corona-situatie waarin de 
hele wereld beland was maar naarmate de tijd vorder-
de werden de onderwerpen breder. 
 
Toen Annemiek een van haar gedichten naar moeder 
Stiena stuurde, maakte zij daar spontaan een illustratie 
bij, ook met knipsels uit tijdschriften. Stiena schildert 
normaal gesproken en had nog nooit iets geïllustreerd 
dus ook voor haar was dit nieuw en mooie uitdaging 
in een tijd waar verder niets gebeurde. Er werden 
meer gedichten gestuurd en als Stiena er iets in zag 
dan maakte ze er beeld bij. Ook dit ontwikkelde zich 
naarmate de tijd vorderde. Zo werd knippen en schil-
deren steeds meer gecombineerd en uiteindelijk zijn 
er ook volledig geschilderde illustraties ontstaan. 
 
Uiteindelijk maakten moeder en dochter gezamenlijk 
samen zo’n 20 kunstwerken waarvan er nu een aantal 
te zien zijn in het dorpshuis. Een van de knipsels is al 
verschenen in de Groninger Scheurkalender en in 
Loppersum hebben de vrouwen op een kunstmarkt 
geëxposeerd.  
 
Meer informatie ontvangen of een van de ansicht-
kaarten kopen van het werk?  
Mail dan naar: annemiekwassenaar@hotmail.com. 
 
Wil jij ook een keer exposeren?  
Neem dan contact op met: 
Jan Dijkema jandijkema@hetnet.nl 
 
 
Jan Dijkema 
 
 
 

De Verzoamelstee, zijn bezoekers en zijn gasten 
 
Op de donderdagochtend is  in het dorpshuis 
Zijlvesterhoek  DE VERZAOMELSTEE een vaste be-
zoeker. Een groep oudere Onderdendammers komt al ruim 
10 [!] jaar bij elkaar....drinken koffie, praten elkaar bij over 
hun wel  en wee en bespreken de nieuwtjes van het 
dorpsleven. 
 
Maar......naast deze gewone zaken is deze groep 
dorpsgenoten ook bijzonder geinteresseerd in  
wat er in de wereld gebeurt,,wat mede dorpsbewoners 
doen, wat bepaalde hobby,s inhouden enz enz.  
Met andere woorden; zij verruimen graag hun blik. 
 
De afgelopen jaren hebben we al veel dorpsgenoten op 
bezoek gehad: bijv. de ambulancemedewerker,de recht-
bankjournalist, de zorgverlener, de kunstenaar, de 
uitgever,de kamerheer van de koning, de welzijnswerker, 
de schrijver. 
 
Na een periode van gedwongen rust willen we dit seizoen 
graag weer beginnen met onze donderdagochtenden. 
 
Heeft U een beroep, of een hobby waar U ons graag 
iets over wilt vertellen dan bent U hierbij van harte uit-
genodigd. 
 
U kunt zich aanmelden bij 
hannahdeV47@gmail.com 
Hanneke de Vries tel: 3049249 
 
U bent verzekerd van een geïnteresseerd publiek!!! 
 

 

mailto:annemiekwassenaar@hotmail.com
mailto:jandijkema@hetnet.nl
mailto:hannahdeV47@gmail.com
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Wij 
zijn 

heel blij, dat we hier kunnen melden dat we op  
donderdag 16 september a.s. weer kunnen starten met  
""de Verzoamelstee"".  
Voor velen bekend. Voor wie belangstellend is; 
De Verzoamelstee is een ontmoetingsplek voor de ouderen 
uit ons dorp. 
 
Plaats:  Dorpshuis Zijlvesterhoek 
Wanneer:  Elke donderdagochtend 
Tijd:   Inloop vanaf  9.30 uur tot 11.45 uur. 
Activiteiten:  Elkaar ontmoeten, gesprek, lezingen,  
    "uitjes", musea bezoek  

Iedereen is weer van harte uitgenodigd!! 
We treffen elkaar in het dorpshuis. 
 
Met vriendelijke groet 
De werkgroep van "De Verzoamelstee" 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEWEGEN op MAANDAG 
 
Op maandagochtend 6 september .a.s. starten we weer 
met BEWEGEN op MAANDAG, een initiatief van de  
Verzoamelstee, gericht op de oudere Onderdendammer. 
De les duurt een uur en wordt gegeven door Christine  
Enzing verbonden aan Balans Bedum 
 
De opbouw van de les is als volgt: 
a] starten met verschillende loop/bewegingsvormen 
b] op de mat mat bewegen van "top tot teen" 
c] spelvormen met diverse materialen, als bal, racket, ke-
gels etc 
Daarnaast wordt ook de geest geactiveerd door hersen-
gymnastiek/een quiz 
Van 10.30 tot 11.30 zijn we actief bezig, om daarna  
verkwikt en wel samen een kopje koffie te drinken. 
 
Gemakkelijke kleding is comfortabel en sportschoenen zijn 
verplicht. 
De lessen vinden plaats in de gymzaal van dorpshuis 
""zijlvesterhoek"" 
De kosten zijn 15 euro per maand 
 
Op maandag 13 september is er een openbare les, gratis 
bij te wonen. Wilt U graag een uurtje bewegen.....U bent 
van harte welkom. 
 
Met vriendelijke groet 
De Verzoamelstee en Christine Enzing 
 
Inlichtingen/opgave:  
Hanneke de Vries  
tel: 3049249 / hannahdev47@gmail.com  

 

KOKEN VOOR DE VERZOAMELSTEE 
 
Ja, u leest het goed.  
Vlak voor het coronatijdperk hebben een aantal dorps-
bewoners gekookt voor de bezoekers van de  
Verzoamelstee. 
De laatste donderdagen van oktober tot maart zijn wij 
enorm verrast door heerlijke diverse maaltijden klaarge-
maakt door dorpsbewoners, die zich hadden aangemeld 
n.a.v. een oproep. 
De bezoekers van de Verzoamelstee hebben dat enorm 
gewaardeerd, en het verhoogde ook het saahorigheids-
gevoel zowel in de groep als wel naar het dorp. 
Omdat we weer kunnen beginnen met De Verzoamelstee 
doen we ook nu weer een oproep of er dorpsgenoten een 
keer willen koken in de periode van oktober tot en maart. 
De Verzoamelstee bestaat uit ongeveer 20 personen. 
Onkosten worden natuurlijk vergoed. 
Lijkt het u gezellig en/of een uitdaging; Wij nodigen U van 
harte uit. 
 
Informatie kunt u inwinnen bij Hanneke de Vries  
tel: 3049249 / hannahdev47@gmail.com 
 
We zien uw reactie graag tegemoet 
De Verzoamelstee 

Het programma voor september en oktober: 
16 september Koffie drinken en bijpraten 
23 september Hans Stoelinga vertelt over: 
 
 HET VOLKSLIED.....LIED VAN HET VOLK 
 Het volkslied door de eeuwen heen aan de hand 
van  
 liedboeken, verhalen en ...natuurlijk moet het lied  
 van het volk ook gezongen worden. 
 
30 september Afscheidsbezoek van Tjerk en Griet 
    Boonstra 
7  oktober   Bezoek aan het "Visserijmuseum"' in  
   Zoutkamp 
   Daarna gezellig samen een visje eten 
   [meer info volgt] 
14  oktober  Siebe Zwerver oprichter en voorzitter  
   van de Stichting Straatwijs geeft op  
   vrijwillige basis  hulp en steun aan 
dak/   thuislozen in de stad Groningen .Hij 
    vertelt over de noodzaak daar-
van. 
   [meer info volgt] 
21  oktober  -Geen Verzoamelstee- 

http://gmail.com/
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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 

     

 
 

Grijze lucht 
 

ik voel wanhoop, 
 

omdat je geen 
 

licht geeft. 
 

Je maakt zwart. 
 

De aarde is het  
 

met mij eens, 
 

en treurt. 
 

Wij zoeken licht. 
 
 

Jantje Bulthuis. 

 
 

datum uur bijzonderheden voorganger 

05-09-21 19.00   ds. C. Hoek 

12-09-21 19.00 
Voorbereiding  
viering Heilig 
Avondmaal 

ds. C. Hoek 

19-09-21 19.00 
Dankzegging  
viering Heilig 
Avondmaal 

ds. C. Hoek 

26-09-21 19.00   ds. C. Hoek 
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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: 
 26 september 
 24 oktober  
      28 november 
 2 januari 2022  

 

Redactie 

Brenda Stavast en Erika Witsenboer Eilander 

 

Bijdragen van 

Annemieke Neuteboom, Afiena Benthem, Rob Biermasz, 

Erika Witsenboer, Roos Kotterer, Mayke Zandstra, Jan ‘t 

Mannetje, Hanneke de Vries, Nienke Veenland, Duurt 

Stoppels, Kees Willemen, Jan Dijkema, Hans Stoelinga, 

Hanneke de Vries 

Foto’s 

Annemieke Neuteboom, Rob Biermasz, Hanneke de 

Vries, Nienke Veenland, Kees Willemen, Ina, Sieb-Klaas 

Iwema, Horsify, Annemiek Wassenaar, Daphne van Gre-

venhof (Courtisane) 

 

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 

 

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/ 


