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Onlangs heeft de koe Jans 60 een hele bijzondere prestatie geleverd.
Bij de laatste melkcontrole heeft ze de magische grens van 10.000 kg vet
en eiwit gepasseerd. In dit geval betekent dat een levensproductie tot nu
toe van ruim 125.000 kg melk met 4,40% vet en 3,60% eiwit. De gemiddelde koe haalt een levensproductie van rond de 35.000 tot 40.000 kg melk.
Toen Janita en ik bijna 4 jaar geleden de boerderij van de fam. Boekhorst
aan de Winsumerweg 10 hebben gekocht was de vraag of wilden proberen
haar de mijlpaal van 100.000 kg te laten bereiken. Dat is in 2018 gelukt.
Inmiddels heeft ze dus de volgende mijlpaal bereikt.
Jans 60 is inmiddels 14 jaar oud en loopt gewoon in de kudde. Ondanks dat
ze klein van stuk is laat ze zich niet de kaas van het brood eten. Ze heeft
zeven keer een kalfje gegeven. Dat is best bijzonder. De meeste koeien die
deze mijlpaal bereiken moeten daarvoor vaker een kalfje brengen.
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Kees Bonestroo en Janita van Bruggen

De N995 is weer open...

Bericht van de verkeerscommissie.
Dinsdag 21 september hebben we voor het eerst weer eens
fysiek met de provincie en de gemeente om tafel
gezeten. In deze vergadering is het verloop van de aanpak
van de N995 besproken. De weg ziet er mooi uit maar leidt
niet tot afname van de verkeersdruk en zeker niet het te
hard rijden op de Bedumerweg in het dorp. RTV Noord heeft
hier inmiddels ook aandacht aan besteed zoals u wellicht
heeft gezien/gehoord.
Voor de komende tijd staat de reparatie van de verzakking
van de Winsumerweg en de aanpassing van de til op de
agenda. De provincie probeert ook gelijktijdig dan wel aan
sluitend de til aan de Middelstumerweg aan te pakken.
De pilot te experimenteren met verschillende maatregelen
om de verkeersdruk in Onderdendam terug te dringen lijkt
voorzichtig meer vorm te krijgen. Door de provincie en ook
Groningen Bereikbaar worden er verschillende voorstellen
ontwikkeld op dit moment.

de Onderdendamsterweg gaat
dicht...
Vanaf de rotonde aan het begin van
Winsum tot de t-splitsing.

Het voornemen van de gedeputeerde en de wethouder is
om in november een avond met het dorp te organiseren om
verschillende plannen en aanpassingen te bespreken en
mogelijk tot keuzes te komen.
Ondertussen zijn er ontwikkelingen gaande rondom
Onderdendam die hoogstwaarschijnlijk tot nog meer verkeer
zullen leiden. De Agro weg bij Warffum, hier hebben we een
bezwaar tegen aangetekend aangezien er in de argumentatie wordt aangevoerd dat hiermee de vuilstort vanuit Bedum
makkelijker bereikbaar (via Onderdendam) wordt. Er zijn
plannen voor een forse uitbreiding van een koffiebeker
distributiecentrum bij Baflo, waarin de route via Tinnalinge
en Onderdendam als goede ontsluiting voor vrachtverkeer is
aangevoerd. Onlangs werd bekend dat de gemeente de uitgave van kavels bij Winsum in de nieuwe wijk Münster wil
vervroegen, en de aansluiting van de Winsumerweg op de
N361 rondom Winsum leiden eveneens tot extra verkeer.
Namens de verkeerscommissie,
Meine Bosma

Nieuws van uw coöperatie EnergieK Onderdendam
In het vorige nummer van het Nijsjoagertje werd al even melding gemaakt dat de secretaris van onze coöperatie
EnergieK Onderdendam Kees Willemen het stokje heeft overgedragen aan Roel Douwes.
Daarmee is ook het secretariaatsadres gewijzigd! Het nieuwe adres voor al voor het doorgeven van wijzigingen of
vragen omtrent de coöperatie is R. Douwes Boterdiep 0z 10 9959 PM Onderdendam of via email: rjhdouwes@gmail.com
Niet alleen van wege het klimaat maar ook vanwege de drastisch stijgende gas- en elektriciteitsprijzen wordt energiebesparing een steeds belangrijker thema voor iedereen. De Groninger Energiekoepel (GREK), waar ook onze coöperatie bij
is aangesloten, organiseert in opdracht van de gemeente Het Hogeland een inloopspreekuur over dit onderwerp.
Tijdens het inloopspreekuur krijgt de bezoeker gratis energieadvies van een aanwezige energiecoach over de mogelijkheden om met kleine maatregelen al veel te besparen in huis. Deze energiecoaches zijn speciaal opgeleid en beschikken
over een goede basiskennis op het gebied van energiebesparingsmogelijkheden. Ze zijn geen professionele energieadviseurs, maar helpen bewoners graag op weg naar een energiezuinig huis.
Het inloopspreekuur voor gemeente Het Hogeland is op: Zaterdag 16 oktober, tijdstip 12:00 – 17:00 uur
Locatie: Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21, Baflo
Daarnaast kunt u ook een (gratis) persoonlijk adviesgesprek aanvragen met een energiecoach via energiecoach@grek.nl
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Op weg naar een nieuw dorpsberaad
Op 15 september bespraken we als dorp met elkaar de hoofdlijnen voor het dorpsberaad en hoe we dit
zouden willen inrichten. De vertoonde presentatie is te vinden op www.onderdendam.com. Deze hoofdlijnen staan nu vast en dat betekent dat we nu een nieuwe fase in gaan. We gaan verder uitwerken hoe het
dorpsberaad vorm krijgt, dat noemen we kwartiermaken.
Wat is het dorpsberaad?
Vanuit het project dorpsdemocratie stellen we voor om een dorpsberaad te starten, een nieuwe dorpsvertegenwoordiging. Deze dorpsgenoten verzamelen stemmen uit het dorp en kunnen deze stemmen delen
met dorp, gemeente en provincie. Ook zijn zij de verbinding tussen werkgroep en initiatieven.
Kwartiermakers
Het voorstel is om vanaf oktober met een groep ‘kwartiermakers’ aan de slag te gaan met het dorpsberaad,
zodat dit in 2022 van start kan met een heldere opdracht, een gevuld bestuur, goede statuten en een kring
van praktische meehelpers en werkgroepen.
Voor deze ‘kwartiermakers’ plannen we een startmoment in oktober, begeleid door Mayke en Maartje met
als programma:
Toelichting dorpsberaad en dorpsdemocratie
Wat leveren Mayke en Maartje op als gereedschapskist?
Hoe gaan we verder: inhoud en taakverdeling
Doe mee!
Zo’n 15 mensen hebben zich vanuit het dorp aangemeld om mee te werken als ‘kwartiermakers’, maar deze groep breiden we graag nog uit. Als je je hiervoor aanmeldt, wil dat niet zeggen dat je ook bestuurslid
moet worden. Gewoon meehelpen om op te starten of het inzetten van handige kennis of ervaring voor
het
vervolg is net zo belangrijk.
Wil je mee doen? Meld je dan snel (voor 12 oktober) aan bij Mayke Zandstra via hallo@maykezandstra.nl
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Het Cultureel Podium Onderdendam presenteert op
vrijdag 22 oktober 2021 een
singer-songwritersavond in het dorpshuis.
We hebben het dan over het duo Alex de Bruin en
Henriëtte van Dijk, beiden ervaren muzikanten, die
samen sinds een jaar of vier warme luisterliedjes ten
gehore brengen.
Henriëtte van Dijk (uit Assen) is een zangeres en liedjesschrijver met een schat aan ervaring in diverse
bands - en op uiteenlopende podia - maar ook solo.
Haar liedjes, in het Nederlands en het Engels, kenmerken zich als uit het leven gegrepen, sfeervol en
warm.
"Zolang als ik me kan herinneren zing ik. Er zijn jaren
geweest dat ik meer zong dan sprak".
Ze wordt begeleid door Alex de Bruin (uit Den Andel),
een zeer ervaren gitarist met de nodige podiumervaring en ook een verdienstelijk liedjesschrijver, die
hun gezamenlijke songs (eigen nummers en covers)
van arrangementen voorziet.

Deze muziekavond in het dorpshuis
begint om 20:30 uur en de entree is
(zoals gewoonlijk) gratis.

Let op !

Bij deze singersongwritersavond zal iedere belangstellende van 13 jaar of ouder bij de ingang van het
dorpshuis op een coronatoegangsbewijs worden gecontroleerd.
Dit coronatoegangsbewijs kun je maken met de CoronaCheck-app als:
- je bent gevaccineerd;
- uit een test blijkt dat je corona hebt gehad en bent
hersteld;
- uit een test blijkt dat je geen corona hebt.
Het is voorlopig nog even niet anders ...

In de eerste week van september was ook dit jaar de collecte
voor de Kankerbestrijding. Met dank aan de collectanten maar
vooral aan u, inwoners van Onderdendam, kan ik meedelen
dat de opbrengst 337,06 Euro is. Een mooi bedrag!
Tot volgend jaar!
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Annemieke Neuteboom

De mensen van Molenhuis
Alle artikelen die de afgelopen tijd informatie gaven over
deze, toen nog op handen zijnde, tentoonstelling in DE
KERK werd steeds afgesloten met de oproep om de expositie te komen bezoeken: zeker de moeite waard...
En dat is dan ook zeker gebeurd, in de maand dat de tentoonstelling er stond zijn er 474 bezoekers geweest! Niet
alleen uit Kruisweg, Kloosterburen en directe omstreken
maar ook uit andere delen van het land. Niet alleen
liefhebbers van de Amsterdamse School kwamen, maar
vooral ook mensen die een verbinding hadden met de
streek waar ze geboren waren of die een familieband met
Molenhuis hadden. Zelf trof ik op een regenachtige zondag
eerst twee jonge mensen, een broer en een zus met de
achternaam Molenhuis, daarna een ouder echtpaar uit
Appingedam waarvan de vrouw een Molenhuis was en
vervolgens verscheen Ties Molenhuis, een in Groningen
bekende organist/pianist... Een vrolijk soort familiereünie
ontstond bij mijn introductie ‘ik heb hier alweer een familielid...!’ en deze samenkomsten kwamen vaker voor! Dat
begon al direct bij de officiële opening op vrijdag 31 juli.
Daar was een kleinzoon van de fotograaf aanwezig die ook
naar hem vernoemd was, Jacob Molenhuis.

Worden wat je wil tijdens de
Kinderboekenweek 2021!
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek ‘Worden wat
je wil.’ Kinderen worden geïnspireerd door hun idolen of helden, maar ook kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om
over beroepen na te denken of te fantaseren. In de bibliotheken op het Hogeland maken we van de Kinderboekenweek
een gezellig feest! Van 6 t/m 17 oktober kan je in onze bibliotheken komen genieten van leuke activiteiten die te maken
hebben met dromen over later.
Kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen o.a. deelnemen aan interactieve games zoals het ‘Mysteriespel’ en het ‘Beroepenspel’. Of ze
kunnen op de foto voor een green screen en zo de hoofdrol spelen
in hun favoriete boek. Met een eigen mobiele telefoon of tablet
kunnen ze direct aan de slag met de games. Er zijn eventueel ook
iPad’s van de bibliotheek te gebruiken.
In alle bibliotheken is er voor kinderen vanaf groep 3 een spannende beroepen-speurtocht te doen. En iedereen krijgt een doeboekje met puzzels, raadsels, moppen en een talententester. Met
de talententester ontdek je welke toekomst er voor jou in het verschiet ligt! Ben jij een Wereldredder of Talenwonder? Een Avonturier, Sportheld of Dingenzoeker? Kom het uitzoeken in de bieb!
De inloopmiddagen zijn gratis. We starten om 14.30 uur en
eindigen om 16.30 uur.
Bibliotheek Bedum – woensdag 6 oktober (Green screen)
Bibliotheek Winsum – donderdag 7 oktober (Mysteriespel)

De schilder Peter Siebesma was ook een aantal dagdelen
in DE KERK aanwezig en heeft met verschillende mensen
informatie over de door hem geschilderde portretten kunnen uitwisselen. Het meisje met de strik en de matrozenjurk bleek totaal anders te heten dan aanvankelijk stond
aangegeven. Haar dochter bracht ter bewijs een foto mee.
Ook protretten zonder aanduiding hebben nu een naam
gekregen.

Bibliotheek Uithuizen – woensdag 13 oktober (Green
screen)
Bibliotheek Leens – donderdag 14 oktober (Mysteriespel)
Kijk voor meer informatie op: www.biblionetgronigen.nl/
agenda

Ook de klokken (en de wekkers) leverden mooie gesprekken op, ouders of grootouders hadden wel zo'n soort klok
in de kamer staan en het tikken maar vooral het slaan
bleek mensen terug te brengen naar vroeger tijden.
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Kortom een zeer geslaagde tentoonstelling! Voor 2022
staat een tentoonstelling over Berend Jager architect te
uithuizen, gepland.
Annemieke C.W. Neuteboom

Schotse invloeden helpen SVO aan de overwinning!
Ergens bij de westkust van Schotland ligt het eiland ‘Isle of Mull’ beter bekend als Mull. Op dit eiland liggen de roots
van de MacLeane clan, die tot stand kwam rond de 14de/15de eeuw. Elke clan had een motto of slogan waarmee zij in
die tijd ten strijde gingen. De slogan van de MacLeane clan was “Vincere vel mori” wat Latijns is voor “Veroveren of
doodgaan”. Persoonlijk vind ik dit ook een prima instelling om op een vroege zaterdagmiddag uit in Stedum ten strijde
te gaan. En laat SVO nou net twee jonge gasten met de achternaam MacLeane in de gelederen hebben. Kortom, als
het aan de gebroeders MacLeane lag zou er niemand van Stedum door hun blok heen komen al was het het laatste
wat zij deden.
Dan de opstelling. SVO begon in de inmiddels vertrouwde opstelling 1-4-4-2. Met Dennis “Kapitein” Smeding op goal,
een defensief blok met de ‘warriors’ MacLeane en de vertrouwde backs: Jeppie Jonkhoff en Tjaart “Guido Frank” Kevin
Koerts. Het middenveld bestond uit Rick “Pubquizmeister” Spriensma, Rian “Pasveer” Bakker, Ivar “Koele kikker”
Koerts en Stijn Helmholt (de tweelingbroer van Lex Immers). De aanval van twee man bestond uit ING-topman Allard
Breunis en Marten “Struisvogel” de Boer. Tenslotte de wissels: Niek “Håland” Wiersum, Daan “KRC” Jensma, Bas
“Paardenlong” Bouwman en Bennie de echte Berghuis. Dit alles onder leiding van onze generaal Koos Koerts.

De wedstrijd begon en de eerste 20 minuten werd een positiespel op de helft van Stedum met meerdere grote kansen
voor SVO. Alleen de bal ging er maar niet in voor een sterk voetballend SVO. Eigenlijk was het de hele eerste helft dat
SVO domineerde en Stedum alleen maar liet verdedigen. Toch is er dan altijd weer die ongeschreven regel: Als je niet
scoort dan zul je net zien dan valt hij aan de andere kant. Aangezien de MacLeane clan nog steeds achterin stond
kwam Stedum er niet met een uitgespeeld kans doorheen. Dus een vrije trap vanaf zo’n 25 meter vloog zo de kruising
in voor Stedum. Mooie goal, jammer en weer verder was de instelling.
In de rust maakte onze generaal duidelijk dat wij deze wedstrijd hoe dan ook zouden winnen: “geen koppies naar beneden! Die goals komen wel”. En ja hoor, onze coach kreeg gelijk, want vlak na de rust kreeg SVO een penalty na een
handsbal. Tja en dan pakt koele kikker Ivar de bal en dan weet je het al…. 1-1 natuurlijk! Vervolgens drukt Onderdendam door en was het weer Ivar die met een geniaal passje Stijn vrijzette voor de goal, die op zijn plaats Bennie Berghius vond en die deed zijn naam eer aan door de bal rustig binnen te schuiven… 1-2 voor SVO. Klaar, over en uit, want
ondanks dat er nog meer dan 20 minuten te spelen waren wisten de spelers van SVO dat de gebroeders MacLeane nog
steeds achterin stonden. Weet u het nog? Juist ja, “Vincere vel mori”.

6

Noordpool naar de zon zodat de bovenste helft verlicht wordt,
het andere moment helt zij met de Noordpool naar achter. Die
buiging betekent zomer op het noordelijk halfrond , het naar
achter leunen winter. Om het nog complexer te maken de
aarde draait ook nog eens om haar as. In exact 23 uur, 56 minuten en 4,091 seconden is ze een keer rond. De dag duurt
dus niet 24 uur. Al die bewegingen veroorzaken de daglengte
van de seizoenen. Althans het moment dat de zon theoretisch
ons hier kan beschijnen. Vandaar die enorme verschillen. Voor
ons geeft dat een soort seizoengevoel.

Vrouge Vogels ien Onderndaam ( 181 )
Tekst: Kees Willemen
Foto’s : Sieb- Klaas Iwema ; Kees Willemen
Enige grip krijgen op de ontwikkeling van het weer. Daar
wil ik het allereerst met jullie over hebben deze keer. Ik
vind dat, zolang als ik deze rubriek schrijf, nog steeds ontzettend lastig. Je geheugen daarbij is niet echt behulpzaam. Je vergeet zodra de zon schijnt dat het heeft geregend. Het weer is verpletterend dominant. Het wist gewoon je herinnering aan een voorgaande toestand uit.
Vandaar dat ik in arremoede gebruik maak van heel veel
dagelijkse gegevens in de hoop dat er een afgerond beeld
tot stand komt. Want wat was het eigenlijk voor een
maand, september? Een maand waarin toch de herfst
begint? Mijn eerste indruk is: prachtig droog weer . De
boeren konden naar harte lust maaien. Maar ook, het
wordt nu echt heel snel donker.

Een warme september
Wel, 15 september was het dus pikdonker toen ik ’s ochtends
om vijf over half zes naar buiten stapte me onze hond Nantske. En toen ik op het Betonpad liep, officieel Boterdiep OZ,
stond de volle maan hoog aan de hemel precies boven ons
huis aan de Bedumerweg. [Foto 1. ].

Het betreft deze keer de periode van maandag 30 augustus t/m.
zaterdag 25 september. Zeven en twintig dagen zijn dat. Dat
donker worden, daar werd ik ieder morgen wanneer ik met onze
hond uitging tussen vijf en zes uur, hardhandig mee geconfronteerd. Hoewel het zeer geleidelijk ging. Maandag 30 augustus
kwam de zon pas op om 6u39. Maar zaterdag 25 september
was dat al precies drie kwartier later: 07u24. De eerste keer dat
ik echt in het pikdonker liep, was woensdag 15 september. Vanaf die dag tot half februari het volgend jaar zal ik ’s ochtends
altijd in het donker lopen. Hoe komt dat eigenlijk? Wel, op
maandag 30 augustus kwam de zon niet alleen relatief laat op,
om 6u39 .Hij ging ook vroeg onder, om 20u29. Theoretisch
stond hij dan 13uur en 50 minuten te schijnen. Of het zo lang
zonnig is, hangt uiteraard af van de hoeveelheid bewolking.
Maar zaterdag 25 september was die theoretische zonnetijd al
een stuk minder, n.l. 12 uur en 2 minuten. Dat is een verschil
van een uur en meer dan drie kwartier. Zaterdag 25 september
was het ’s avonds al om acht uur pikdonker. Hoe komt dat eigenlijk? Dat is niet zo simpel uit te leggen. De aarde draait om de
zon in een’ licht excentrische baan die niet precies rond
is’[ Wikipedia ]. Hij staat het ene moment dichter bij de zon dan
het andere. Dichter betekent iets meer dan 140 miljoen km. Dat
punt noemen we het perihelium. Op het verste punt is dat meer
dan 150 miljoen km. ( het aphelium ) . Wij denken overigens
altijd dat dit moment 21 juni , het begin van de zomer is maar in
feite is het veel later, n.l. 4 juli. De aarde staat ook niet loodrecht op de zon. Zij wiebelt. De ene tijd buigt zij zich met de

Het was niet helemaal droog, het stipte soms . Maar het was
warm, zelfs 17 graden. Dat is het tweede dat opvalt aan de
maand september. In vergelijking met augustus is de gemiddelde ochtendtemperatuur nauwelijks gedaald. Die was in
september 12, 88 graden. In augustus bedroeg die om zes uur
in de ochtend 13, 1 . Juli was warmer : 14, 7 graden. Juni
tegenvallend 12, 7. En hoe koud en nat het was in het
voorjaar bleek wel uit mei: 6,9 en april als dieptepunt 2,5
graad ’s ochtends om zes uur. En de gemiddelde middagtemperatuur in september verschilde ook heel weinig met die in
augustus. Hij bedroeg 19 graden, augustus had 19, 1.
Conclusie : september was een warme maand met een aardig
aantal dagen dat het kwik ruim boven de twintig graden steeg.
Op donderdag 27 september was dat zelfs 27 graden. Dat is
heel warm voor Onderdendam dat maar 25 km van de
Waddenzee afligt. Misschien steeg de temperatuur juist
omdat de wind op die dag uit het zuiden kwam.
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‘doordat hij met de kleine chitinetandjes op een van de achterpoten strijkt langs de stevige aderen in de voorvleugel ‘ { Readers Digest Veldgids, Vlinders en andere insecten 1996, pag.308
( Later geciteerd als RD)] Dit soort veldsprinkhanen hebben
verschillende ondersoorten met tot de verbeelding sprekende
namen als ‘Wekkertje’[ Omocestus virudulus L. ]; ‘Krasser
[ Chortippus parallelus L. ]; ‘Negertje ‘ [ Omocestus ventralis
L. ] ; ‘Knotssprietje ‘ [ Mirmeolettix maculatus L .] . etcetera [ RD
pag.309 ]. Sieb- Klaas had deze keer echt iets met sprinkhanen
want hij vond ook een Boomsprinkhaan [ Mecconema thalassinum L. ] [ RD Pag. 311] , een sprinkhanensoort die overigens
zeer algemeen is in waar er ook
bomen en struiken zijn. Ze zijn
niet echt groot, 15 mm. [ Foto 3.]

Een droge september
Dat is ook zoiets. De wind die bepaalt voor een belangrijk deel
hoe wij ons voelen hier op het vlakke land. Ik noem haar altijd
de hoofdrolspeler van het Hoogeland. Heel typisch de kant
waaruit de wind waaide in september is in drie blokken te verdelen. Voornamelijk uit het Noorden: van maandag 30 augustus –vrijdag 3 september. Het Oosten: zondag 5 septembervrijdag 10 september Uit het Zuidwesten en Westen :zaterdag
11 september –zaterdag 25 september. Dat laatste blok omvat
14 dagen voor de snelle rekenaar. Van die voornamelijk zuidwestenwind verwacht je dat die neerslag met zich meebrengt.
Maar, heel gek, september 2021 is een uitzonderlijk droge
maand gebleken. Maar op 9 van de 27 dagen was er wat neerslag. In totaal bedroeg die een armoedige 13 millimeter. Vergelijk die hoeveelheid nou eens met augustus: 94,5 mm. Juli 80
mm. Maar mei : 122 mm. Op achttien dagen was het dus droog
en soms behoorlijk warm . De boeren en de loonbedrijven hadden de tijd van hun leven. Een aantal die ik ken in mijn directe
omgeving haalde nu al de vijfde snee gras binnen. En het is nog
niet eens oktober.

‘ Haren die de huid irriteren ‘
Wie rond deze tijd goed rondkijkt in zijn tuin, zal daar ook een
van de zogenaamde wantsensoorten aantreffen. Die hebben
een steeksnuit, een zogenaamd rostrum, waarmee ze andere
insecten maar ook planten aanvallen en leegzuigen. Bij insecten
spuiten ze een enzym in waardoor de harde delen van het lijf in
een soort ’soep’ veranderen die opgezogen wordt. Algemeen is
de Schildpadpantserwants [Eurygaster testudinaria L. ] . ] die
als vegetariër het sap van bladeren leegzuigt. Bijna alle wantsensoorten verspreiden een smerige geur , die ook als gif werkt
en prooidieren verlamt. [ Bron: Wikipedia ]. Ze komen voor op
allerlei planten maar vooral op schermbloemigen en vervellen
vijf maal. Overwinteren
in strooiselhopen. Dus is
het niet zo gek dat ze
vaak op boerderij- erven
te vinden zijn [ Foto 4. ].

Chitinetandjes
Wat betekende dit nu allemaal voor dieren en ( wilde ) planten. Wat onmiddellijk opviel was dat na een koude en natte
lente er zelfs in augustus heel weinig insecten, vooral vlinders
te zien waren. Die achterstand, zo blijkt, wordt nu pas deze
maand ingehaald. Ik hoef maar even in onze moestuin te
zitten, of het zoemt om je heen aan zweefvliegen, wilde en
tamme bijen, hommels en vliegen. En wanneer je vlindervriendelijke bloemen en struiken hebt, dan barsten die van de atalanta’s, dagpauwogen, grote en kleine vos en verschillende
soorten koolwitjes. Wie kool in de tuin heeft , kan maar beter
hele fijnmazige netten daarover heen spannen. Anders zetten
koolwitjes eitjes af , waar rupsen uitkomen die de hele boel
kaalvreten. Weg kool. Maar wat ik het meest interessant op
dit moment vind zijn al die andere insecten die je om je heen
kunt vinden. Sieb – Klaas Iwema , de vaste fotograaf van deze
rubriek, was zo gelukkig een aantal ervan op de gevoelige plaat
vast te leggen. De bruine sprinkhaan [ Chortippus brunneus L. ]
[ Foto 2. ]
zit in het zonnetje
zich op te warmen
op Iwema’s zijn
erf. Eerlijk gezegd,
wat direct opvalt,
is dat je deze
sprinkhanen die
normaliter tsjirpen
in de zomer, dat
doen de mannetjes , nu helemaal niet hoort. Het zou dus kunnen zijn dat ze besloten hebben dat het te laat in het jaar is om
nog een vrouwtje te lokken om te paren. Het tsjirpen ontstaat

Het observeren van
insecten is een onderhoudende bezigheid
waarbij ik soms alle
zeilen moet bijzetten om de juiste soortnaam te vinden.
Rupsen bijvoorbeeld, het voorstadium van een vlinder. Je moet
je dan als het ware goed de tekening in je kop prenten. Welke
rups heeft witte stippen opzij , rode stippen op de rug en lange
haren die dienen als’ bescherming tegen vogels. Bij mensen
kunnen de haren behoorlijk de huid irriteren..’[ RD pag.140 ] .
Het gaat om het rupsenstadium van de Donsvlinder [ Euproctis
similis L. ] [ RD pag.165 ] die vooral op meidoorns maar ook op
eiken en fruitbomen in de zomer zijn te vinden. De ‘rupsen
komen pas in augustus uit het ei. Ze eten tot eind september
van de bladeren. Dan zoeken ze een plekje om te overwinteren
in het mos of een schorsspleet , en omringen zich met spinseldraden.
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Bij het uitbotten van de knoppen in het voorjaar verschijnen ze
gelijktijdig en voeden zich volkomen zichtbaar op de bladeren.
’[ RD pag.165 ] ‘ [ Foto 5 ]

Gebroeders Nipperus , nu van de familie Rozeboom.
Soms worden ze daar verjaagd door blauwe reigers
[ Ardea cinerea L. ] die agressiever maar ook veel meer
uit de kluiten gewassen zijn. De zilverreigers slaan dan
op de vlucht zoals ik zag zaterdag 4 september terwijl ze
een knorrend geluid maken.

Buurtende brandganzen
Van een heel andere orde zijn
echte rovers als libellen. Die
hebben een enorm uithoudingsvermogen tijdens het jagen op
anders insecten. Zijn vaak te
vinden boven poeltjes en plassen.
Mijn favoriete plek daarvoor is
de bocht van het ‘ kleipad ‘ naar
landgoed Oude Bosch. Soms razen daar een tiental door de
lucht. De libel die Sieb- Klaas vond in een lijsterbesstruik heeft
geen Nederlandse naam . Het is een mannetje en heet [ Aeshna
mixta L. ]. [ Foto 6 ].

Veel te genieten is er dus buiten het dorp maar ook
dichtbij in je eigen tuin van wat de natuur ons helemaal
gratis biedt. Mochten jullie iets te melden hebben, dan
vermeld ik dat graag in deze rubriek die immers leeft van
de reacties van de bewoners van ons mooie dorp. Te
zenden of te mailen, in het beste geval met eigen foto’s
als bewijsmateriaal, naar het inmiddels bekende adres:
Kees Willemen
Bedumerweg 48
9959 PH Onderdendam
Tel.06-18849215; 050-3049464
E-mail: c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl

Eerlijk gezegd vind
ik insecten de laatste tijd aanzienlijk
boeiender dan vogels. Vooral omdat
de diversiteit ervan
zoveel groter is
hier. Heel anders
dan men soms
aanneemt. Maar tot slot wil ik toch nog even wijzen op twee
nieuwe fenomenen. Brandganzen [ Branta leucopsis L. ] hoor
je regelmatig overkomen boven ons dorp op zoek naar een
foerageerplek. Dat was nooit in weien vlakbij het dorp.
Alleen de laatste tijd zijn ze te vinden in een perceel grasland
aan de overkant van het Boterdiep richting Fraamklap, dat door
André van der Schans gepacht is van, meen ik , het NUT.
Ik zag op maandag 6 september een groep van zeker 26 ganzen
daar terwijl op de achtergrond en langs de flanken

‘wachters ‘ de boel in de gaten hielden. Het is geen
geweldige foto die ik gemaakt heb, maar duidelijk valt
daar de uitgerekte halzen van de ‘wachters ‘op te zien
[ Foto 7. ] De tweede noviteit is de bijna voortdurende

aanwezigheid aan de oostkant van het dorp van de Grote
Zilverreiger [ Egretta alba L. ] Altijd is er wel een te vinden
in een van de sloten op het vroegere land van de
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Op donderdagochtend 16 september zijn we weer begonnen met
"de Verzoamelstee".Tot onze vreugde hebben we onze trouwe
bezoekers weer welkom kunnen heten. Ook waren we blij met
een aantal nieuw bezoekers. Een mooie start dus.

De bomen zijn mij
vertrouwd .
De bladeren leggen
hun liederen
op mijn schouders.
De wind wacht.
Ik ga mee .

Het programma voor OKTOBER
7 oktober:

bezoek aan het visserijmuseum in Zoutkamp.
opgave bij corry mulder
kosten 7 euro [entree en koffie]
vertrek om 9.30 uur vanaf het dorpshuis.

Na het bezoek gezellig samen een visje eten in Zoutkamp!!

Jantje Bulthuis.

14 oktober: Siebe Zwerver oprichter en voorzitter van de
Stichting Straatwijs komt ons vertellen over het
werk van de Stichting.
Er zijn 3 peilers waarop het werk rust:
a] straatwijzer
hulpvraag aan de juiste hulp
koppelen
b] straatwensen
wensen van dak/thuislozen,
hoe de verbinding maken
naar de inwoners van de stad
Groningen
c] op straat
actief op straat in de avond
uren en zo mogelijk hulp
bieden
Wij horen graag hoe dit gerealiseerd wordt
21 oktober

Geen Verzoamelstee

380.000 punten en een kop koffie!!!

28 oktober

Koffie drinken en sjoelen maar!!!

Zoals reeds vaker bericht in deze krant spaart Voedselbank het Hogeland in Winsum de uitgeknipte koffiespaarpunten van DouweEgberts. Eenmaal per jaar
worden deze punten bij de koffieproducent ingeleverd
en krijgt de voedselbank voor iedere 600 punten een
gratis pak koffie van 250 gram. Vijf jaar geleden
startte deze fantastische actie en u wist vervolgens
maar liefst 960.000 punten bijeen te drinken, hetgeen
1600 pakken koffie opleverde. DE deed er nog een
(koffie)schepje bovenop en verschafte de voedselbank
1800 pakken koffie. Voedselbank het Hogeland kon
toen een heel jaar lang haar klanten van koffie voorzien.
In de daaropvolgende jaren werden er ieder jaar zo’n
slordige 800.000 punten bijeengespaard.
Op dit moment staat de teller op 380.000 koffiepunten.
Bijna de helft dus. Helpt u ook mee de teller naar
800.000 punten te drinken? U helpt daar pakweg 140
gezinnen in onze gemeente mee. U kunt uw spaarpunten kwijt op Lombok 1 99 SC Winsum. Op woensdagochtend kunt u uw punten echter ook afgeven op dit
adres. Misschien drinkt u dan een kopje koffie mee met
de vrijwilligers van Voedselbank het Hogeland.

Het programma voor NOVEMBER
4 november Vincent van Eck dorpencoordinator van de
gemeente "het Hogeland" komt zich voorstellen en vertelt over
zijn werkzaamheden
11 november

Lichtjesfeest met de Peuters

18 november

koffieochtend

25 november
Eelco Prak komt ons voor de tweede keer
verder vertellen over de perikelen van "ons hart”

ERGERNIS
In ons mooie dorp staat een kledingbak van het Leger
des Heils. Wordt heel netjes, door een ieder die dat
nodig vindt, kledjng in gedumpt. Hardstikke mooi, maar
waarom wordt, als de bak vol
is, alles ernaast gezet? Waarom niet weer mee naar huis
genomen en dit een volgende
keer dumpen. Nu wordt het
straks één groot "soodje". Boel
ergenis, terwijl dit toch niet
nodig is, dunkt mij.

Wieb Roffel
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Met vr.gr
Tineke Zwerver-Dotinga

FECA CON CHELE: 100 jaar Piazzolla

Kerkdiensten
Hervormde gemeente Onderdendam
Voor zolang de Corona duurt: via Youtube.com, trefwoord Hervormd Bedum en Onderdendam
of via kerkomroep.nl à Bedum à NHK Bedum
datum
03-10-21
10-10-21
17-10-21
24-10-21

uur
bijzonderheden
19.00 Israëlzondag
14.30 Jeugddienst
19.00
19.00

voorganger
dr. J. Hoek uit Veenendaal
ds. C. Hoek
ds. J.F. Tanghé uit Sellingen
ds. M. Krooneman uit
Noordhorn

31-10-21 19.00 Voorbereiding vierring
Heilig Avondmaal
ds. C. Hoek
03-11-21 19.30 Dankstond voor gewas
en arbeid
ds. C. Hoek
07-11-21 19.00 Dankzegging viering
Heilig Avondmaal
ds. J.A. Mol uit Driezum
14-11-21 19.00
ds. C. Hoek
21-11-21 19.00 Eeuwigheidszondag
ds. C. Hoek
28-11-21 19.00 Eerste adventszondag ds. N.F. L. de Leeuw uit
Oude Pekela

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

Kerk Onderdendam
9 oktober 2021, aanvang 20.00u
Entree € 7,50
Astor Piazzolla werd geboren in 1921, in de buurt van
Buenos Aires. Toen hij vijf jaar oud was emigreerde het
gezin Piazzolla naar New York. Astor maakte zo als jochie
van dichtbij kennis met de muziek van jazzgrootheden als
Cab Calloway en Duke Ellington. Zijn vader stond er echter
op dat hij de bandoneon leerde bespelen. Toen Astor 16
was keerde het gezin terug naar Argentinië en niet veel
later kwam hij terecht bij het beroemde tango-orkest van
Anibal Troilo. Piazzolla kwam met eigen werk waarin jazzinvloeden waren verwerkt, muziek waar minder goed op
gedanst kon worden, meeslepend en vol heftige ritmiek. En
hij bestudeerde klassieke muziek door lessen te nemen bij
Alberto Ginastera en later ook bij Nadia Boulanger in
Parijs. Het heeft lang geduurd voordat de door Piazzolla
ontwikkelde tango nuevo door het tango-publiek werd
omarmd maar tegenwoordig is de invloed van Piazzolla
niet meer weg te denken. Ook binnen de wereld van de
klassieke muziek is zijn werk vast onderdeel geworden van
het repertoire.
In 1960 richtte Piazzolla een groep op met piano, gitaar,
viool, contrabas en natuurlijk bandoneon. Hij schreef een
grote hoeveelheid adembenemende tangokamer-muziek
voor deze bezetting. Het Duits-Nederlandse tangokwintet
Feca con Chele brengt met dit repertoire een ode aan
Piazzolla. De naam van dit kwintet heeft geen letterlijke
betekenis maar is volgens goede Argentijnse traditie een
anagram van bestaande woorden: cafe con leche. Met veel
passie en plezier speelt deze tangogroep o.a. delen uit Las
Cuatro Estaciones Porteñas (Vier Jaargetijden van Buenos
Aires), en bekende werken als Libertango en Oblivion.
Daarnaast is eigen werk te horen van contrabassist Tim
Nobel. De leden van Feca con Chele zijn allen werkzaam
als uitvoerend musicus in uiteenlopende ensembles en
werken daarnaast bij muziekscholen in Nederland en
Duitsland.

Bijdragen van
Meine Bosma, Mayke Zandstra, Kees Willemen, Hanneke de Vries, Annemieke Neuteboom, SVO, Wieb Roffel,
Tineke Zwerver Dotinga, CPO, DODI en Kees Bonestroo
en Janita van Bruggen
Foto’s
Kees Willemen, Sieb-Klaas Iwema,
Opmaak en eindredactie
Brenda Stavast | Erika Witsenboer Eilander
Donaties
Richtbedrag € 10,00 per jaar. Graag op rekening:
NL78INGB0009014281 t.n.v. ‘t Nijsjoagertje

Harry Dijkstra - bandoneon, Ioana Cadar Freisinger - viool
Anne Tresselt – piano, Rob Nijboer - gitaar
Tim Nobel – contrabas (oud dorpsgenoot)
Dit concert maat deel uit van een serie van 4 concerten
“Nobele muziek in DE KERK”

Voor meer informatie zie www.dekerkonderdendam.nl
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Agenda

Belangrijke telefoonnummers

9 Oktober Concert Feca con Chele in de kerk 20:00
12 Oktober Deadline aanmelden Dorpsberaad
21 Oktober Singer Songwriter avond ‘t dorpshuis 20:30

Huisartsenpost
Na 17.00 uur en voor 8.00 uur, in het weekend
en op feestdagen. Tel: 0900 - 9229

Oud papier

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.

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.

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

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.

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