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Mijn kleinzoon van drie jaar vroeg laatst: “Oma, waar werk jij eigenlijk?” 
Ik vond het een beetje een rare vraag, want hij speelt drie ochtenden bij 
ons op de peuterspeelzaal… Ik zei dat dat ik in Bedum woon, maar dat ik 
op de peuterspeelzaal werk. “Nee,” zei hij, “waar wèrk jij?” 
Ik moest er even over nadenken en toen dacht ik: hij heeft gelijk! Ik vind 
mijn werk, en vooral sinds ik in dienst ben bij stichting Onderdendam 
Speelt, geweldig en zo fijn dat het inderdaad niet meer als ‘werken’ voelt! 
 
Ruim 15 jaar geleden had ik net mijn collega uit Zuidwolde vervangen die 
met zwangerschapsverlof was geweest, toen verteld werd dat de leidster 
van de peuterspeelzaal in Onderdendam, Joke Postma, na ongeveer 24 
jaar wilde stoppen. Onze toenmalige coördinator vroeg of iemand van ons 
de taken van Joke wilde overnemen. 
Ik werkte toen op maandag en donderdag de hele dag in Bedum, had al 
even ‘geproefd’ aan ook werken op dinsdag- en vrijdagochtend, maar ik 
gunde het mijn collega zo, die op dat moment alleen op woensdagochtend 
een groep had. Zij zag het toch niet zo zitten omdat ze nog twee kleine  
kinderen had en toen heb ik gezegd dat ik, voordat ik “ja” zou zeggen,  
eerst wilde kijken in Onderdendam. 
 
Ik heb een ochtend meegedraaid en het was heel anders dan in Bedum. 
         
                Lees verder op pagina 2 

IN HET ZONNETJE : Alet Doesburg 

Foto: Martijn Heemstra 

15 jarig jubileum 
 
Sinds 2007 is Alet Doesburg de 
liefste peuterspeelzaal leidster in 
Onderdendam die je je maar kunt 
wensen.  
Ze heeft engelen geduld, een sterk 
inlevingsvermogen in de kinderen 
en lost alles op met een grapje!  
Ze bakt pannenkoeken met de  
kids en maakt soep met de 
’Verzoamelsteeërs’ en er loopt 
soms zelfs een lammetje door het 
dorpshuis! 
Alet werkt hier al 15 jaar. Ze lijkt 
het naar haar zin te hebben… ;-) 
Hoe zit dat Alet? 
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De peuterspeelzaal werd iedere dinsdag en vrijdag 
opnieuw opgebouwd in zaal 2 van het dorpshuis. 
Achter een gordijn tegen de achterwand werd de he-
le inventaris van de peuterspeelzaal opgestapeld aan 
het eind van de ochtend en aan het begin van de vol-
gende ochtend werd alles weer tevoorschijn getoverd 
en was er ineens een peuterspeelzaal, compleet met 
huishoek, een autohoek, leeshoek, knutseltafel,  
verschoonplek, tafeltjes, stoeltjes, enz. 
Het zag er ingewikkeld uit, maar ik vond het ook een 
uitdaging dus na een poos wikken en wegen heb ik 
“ja” gezegd. 
 
Op 9 januari 2007 begon ik op de peuterspeelzaal in 
Onderdendam, een plek waarvan ik op dat moment 
nooit had durven dromen dat ik daar na 15 jaar nog 
steeds zo ontzettend zou genieten! 
 
Toen ik begon waren er vier peuters. Eryn, Felix, 
Rien en Rob en ik ben de tel een beetje kwijt hoeveel 
peuters er de afgelopen jaren zijn geweest uit  
Onderdendam en wijde omgeving, maar het zijn er 
nogal wat! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een foto uit het archief: de inventaris opgestapeld achterin zaal 2 

      
Verder was en ben ik afhankelijk van vrijwilligers en 
ik ben heel erg blij met de vaste groep vrijwilligers die 
er altijd voor me is. In het begin was er ook altijd een 
vaste vrijwilliger. Fatima is heel lang bij ons geweest 
en later ook haar dochter Fariah. 
Mariska is een paar jaar geweest en natuurlijk soms 
een stagiaire, maar wat als een paal boven water 
staat is dat ik het zonder hun hulp nooit had gered, 
net als alle hulp van ouders uit oudercommissies en 
feestcommissies! 
 
Wat mij ook altijd is opgevallen in Onderdendam zijn 
de mensen uit het dorp die voor ons klaar stonden en 
klaar staan! Van “puzzel-oma” Riekje tot “Sint Maar-
ten-oma” Koster. En toen oma Koster overleed, 
mochten de peuters bij oma Gerda de Vries komen 
zingen voor een zakje chips en chocola voor de be-
geleiders op 11 november. 
 
 
 
 
 
 

Vervolg Jubileum Alet 

Van dorpsbewoners die tekenpapier, speelgoed, of 
geld voor 11 november doneren, of tulpenbollen 
en/of paasbroden bestellen, tot een Roos en An-
nelies die ‘zomaar’ een stichting op hebben gericht 
en mij in dienst hebben genomen. 
 
Ik blijf het bijzonder vinden, al die mensen die de 
peuterspeelzaal van Onderdendam zo’n warm hart 
toe dragen. 
Er zijn nog veel meer mensen uit Onderdendam of 
omgeving die er voor ons zijn of zijn geweest en 
omdat ik bang ben dat ik iemand vergeet doe ik 
het maar zo: jullie zijn of waren in één woord GE-
WELDIG! 
 
In die 15 jaar zijn we een paar keer verhuisd en 
inmiddels weer terug op ons eigen vertrouwde 
plekje. Van het dorpshuis naar basisschool “de 
Haven” en nu genieten we in de, speciaal voor ons 
verbouwde ruimte aan de andere kant van het 
dorpshuis. Echt zo fijn! 
 
15 jaar peuterspeelzaal Onderdendam voor mij. 
Het heeft nog een paar jaar een naam gehad, “de 
Joagertjes”… Van Stichting Peuterspeelzalen Ge-
meente Bedum, naar Kids2b en nu georganiseerd 
door Stichting Onderdendam Speelt. De laatste 
staat voor mij met stip bovenaan, maar dat was 
vast al wel bekend…Ik geniet nog steeds van mijn 
‘werk’ en wat mij betreft… op naar de volgende 15 
jaar! 
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Vijf maatregelen tegen verkeersproblematiek 
Onderdendam in de maak 
 
Gemeente Het Hogeland en de provincie Groningen laten dit 
jaar vijf maatregelen uitvoeren om de verkeersproblemen in 
Onderdendam tegen te gaan. Er komt een verbod voor 
vrachtwagens op de Zijlstervesterbrug tussen 7:00 en 18:00 
uur. Daarnaast komt er een zogenaamde landbouwsluis in 
het Winsumertrekpad. 
 
De verkeersproblematiek houdt de gemoederen al lange tijd 
bezig. Sinds het voorjaar van 2021 zoekt een projectgroep van 
de gemeente, provincie en politie - in samenspraak met de ver-
keerscommissie Onderdendam - naar oplossingen om de ver-
keersproblemen en hinder te verminderen. Verschillende maat-
regelen en oplossingen zijn besproken. 
 
Maatregelen 
De gemeente en provincie laten in 2022 vijf maatregelen uitvoe-
ren. Voor maatregelen 1 en 2 moet een zogenaamd verkeersbe-
sluit worden genomen. Bij een verkeersbesluit hebben direct 
belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaar te maken en 
beroep aan te tekenen. Een bezwaar of beroep kan de uitvoering 
van de werkzaamheden vertragen. 
 
De maatregelen zijn: 

Het instellen van een vrachtwagenverbod op de Zijlvester-
brug tussen 7:00 uur en 18:00 uur.  

Het aanleggen van een landbouwsluis in het Winsumertrek-
pad. Een landbouwsluis is een wegversmalling met een 
verhoging in het wegdek. Landbouwverkeer kan hier 
wel overheen rijden. Fietsers en bromfietsers kunnen 
langs de verhoging rijden 

Aanleg van drie drempels in de N996 (Winsumerweg/ On-
derdendamsterweg) tussen Onderdendam en Winsum 

Aanleg van twee drempels in de N996 (Middelstumerweg) 
tussen Onderdendam en Fraamklap/ Middelstum. 

Inzet van Groningen Bereikbaar. Hierbij worden bedrijven 
benaderd andere routes te kiezen en daarmee Onder-
dendam te vermijden als doorgaande route. 

 
Naast de vijf maatregelen gaan de gemeente en provincie een 
proef uitvoeren met verkeersremmende maatregelen op de Ven-
nenweg en Warffumerweg. Op beide wegen worden versmallin-
gen aangebracht om ze minder aantrekkelijk te maken voor 
doorgaand verkeer. Het plaatsen van versmallingen binnen de 
bebouwde kom van Onderdendam wordt nog verder uitgewerkt. 
  
Verder gaat een onafhankelijke partij onderzoeken of de Ven-
nenweg en/ of Warffumerweg mogelijk af te sluiten is voor het 
doorgaande verkeer. Deze maatregel is ingrijpend en kan op 
andere plekken extra overlast veroorzaken.  
 
Informatiebijeenkomst 
 
Op dinsdagavond 15 februari vanaf 19:30 uur worden deze 
maatregelen nader toegelicht aan de inwoners van Onderden-
dam. De avond vindt plaats in het Dorpshuis. Vanwege de gel-
dende coronamaatregelen is aanmelding noodzakelijk, tevens is 
Corona check bewijs verplicht. Er kunnen 60 personen aanwe-
zig zijn. Mocht het aantal aanmeldingen hoger liggen wordt een 
extra avond georganiseerd of een tweede sessie gehouden.  
 
Aanmelden voor deze avond is mogelijk door een email te stu-
ren naar jonkh112@planet.nl 
 

V E R K E E R  

INGEZONDEN BRIEF; 
 
Geachte mevrouw L.Bekkema - Onderdendam, 
 
uit uw brief van 21 januari jl. maak ik op dat het ambtelijk appa-
raat van de Provincie Groningen geen lerende organisatie is.  
De laatste stremming van de N995 tussen Bedum en Onderden-
dam veroorzaakte een aanzwellende stroom sluipverkeer van-
uit Winsum, Warffum, Baflo en Bedum over de Stadsweg tus-
sen Onderdendam en Bedum. Het leidde tot gevaarlijke situa-
ties,  hinder, overlast en ergernis. De Stadsweg is onderdeel van 
de fietsroute van scholieren tussen Bedum en Winsum, van 
scholieren uit Onderwierum aar Bedum en is ook de 
'bedrijfsweg' voor de boeren van Onderwierum naar hun ver-
schillende stukken grond aan weerszijden van de weg en ver-
der.  
 
Destijds is door diverse personen de Provincie gevraagd te han-
delen en in te grijpen. Dat is met traagheid en in beperkte mate 
gebeurd. Tot mijn verbazing en ergernis wordt in uw brief de 
Stadsweg in het geheel niet genoemd. U dwingt zo burgers u 
weer op uw zorgplicht te wijzen, terwijl dat al vele malen ge-
beurd is. 
 
Ik verzoek u dringend om alle maatregelen te nemen , vanzelf-
sprekend in samenspraak met de gemeente Het Hogeland die 
formeel bevoegd is, om sluipverkeer over de Stadsweg te voor-
komen. De inzet van verkeersregelaars voor het voorkomen 
van sluipverkeer heeft geen zin. De vorige keer werd duidelijk 
dat hun aanwijzingen en verzoeken massaal werden gene-
geerd.  Provincie en Gemeente zullen steviger moeten ingrij-
pen. 
 
Tot slot. Mij is niet bekend waar de aan te leggen brug precies 
komt. Indien dit tegenover de ingang en het parkeerterrein is , 
is te overwegen de Q buzz via dit terrein te laten rijden. Dat 
vraagt waarschijnlijk de aanleg met zand en betonplaten van 
een klein stuk weg. Het laten rijden van bussen over de Lage 
Weg lijkt mij niet verantwoord om reden van verkeersveilig-
heid. 
           Met vriendelijke groet, 
 
         Jan t Mannetje, Onderwierum.   

mailto:jonkh112@planet.nl
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Uitnodiging voor lidmaatschap 
aan alle Onderdendamsters 
 
De kwartiermakers roepen alle inwoners van Onder-
dendam van 16 jaar en ouder op lid te worden van de 
vereniging Dorpsberaad (doorstart Vereniging voor 
Dorpsbelangen). 
 
Waarom maken we een doorstart met de vereniging? 
Om alle inwoners van Onderdendam gelegenheid te geven 
om mee te praten over onderwerpen die het dorp aangaan 
en daarover op democratische wijze te kunnen meebeslis-
sen.  
 
Wat doet de vereniging? 
Het bestuur van de verenging zal afhankelijk van het onder-
werp haar uiterste best doen om dorpsdemocratie vorm te 
geven in Onderdendam. 
  
Maar waarom zou jij lid worden van de vereniging 
> Omdat jouw mening en stem ertoe doet. 
> Omdat het in het belang van het dorp is, dat zoveel moge   
   lijk inwoners actief betrokken zijn bij de dorpsdemocra  
   tie. 
> Des te meer leden, des te meer leeft de vereniging.  
> Wat als eerst aan de leden zal worden voorgelegd is het    
    voorstel voor de wijziging van de verouderde statuten  
   (waar de kwartiermakers een voorstel voor hebben klaar 
   liggen) en de benoeming van de bestuursleden. 

Maar wat als ik geen lid word?  
> Als ik geen lid word van de vereniging mag ik dan mee-
praten en meebeslissen over onderwerpen die het hele dorp 
aangaan: Jazeker! 
>Als ik geen lid word van de vereniging mag ik dan meebe-
slissen over wat de vereniging zelf aan gaat (bijvoorbeeld 
verkiezingen van de bestuursleden, zelf bestuurslid worden 
van de vereniging of meebeslissen over de wijziging van 
statuten)? Nee, dat mag niet. 
 
Wat kost het lidmaatschap? 
Alle leden betalen jaarlijks contributie per huishouden en 
wordt gebruikt voor bijvoorbeeld vergaderkosten en bijeen-
komsten. De hoogte wordt door de leden zelf vastgesteld.   
 
Hoe word je lid? 
Stuur een mail met je naam en adres naar de kwartierma-
kers. Wij zorgen dat het aanmeldformulier bij jou/jullie 
thuis wordt gebracht.    

 
Email: dorpsberaadonderdendam@gmail.com 

 

Oproep voor werkdag in het  

             Onderdendamsterbos.  
 
Het is alweer  even geleden  dat er een werkdag in het  
Onderdendamsterbos is geweest. Nu regels weer iets ruimer 
zijn kan er wel weer buiten de handen uit de mouwen  
gestoken worden.  
De werkdag  vindt plaats op zaterdag  12 februari vanaf   
09.15 uur bij de picknick tafel op het veldje. De werkzaam-
heden bestaan uit snoeien van opslag in de slootkanten en  
de bloeiende bosranden weer ruimte te geven. Na het snoei-
en worden hier weer takkenrillen van gemaakt. 
Zoals we gewend zijn is er koffie en koek en is er aan het  
einde van de werkochtend natuurlijk soep. 
In verband met de koffie en soep graag aanmelden via de 
email; afienabenthem@gmail.com  
           Tot zaterdag 12 februari  

  
In het verleden kon je nog gewoon adverteren, dat je een handi-
ge sterke jongeman zocht als hulp op de boerderij. Dat mag niet 
meer. Discriminatie van ouderen, vrouwen en van al die nieuwe 
niet-M/V-soorten die nu van zich laten horen!     
Daarom nu in neutrale bewoordingen: 
 

Hulp gevraagd op landgoed  
Oudebosch  

 
Voor alle voorkomende buitenwerkzaamheden in de tuin en op 
het terrein. 
De afgelopen jaren heb ik dit alleen gedaan, maar bepaalde 
werkzaamheden worden mij nu te zwaar.   
Gevoel voor techniek is noodzakelijk en wat ervaring met  
tuinmachines is gewenst.  
De werktijden in de periode 15 april – 15 oktober kunnen flexi-
bel worden ingevuld van maandag t/m zaterdag met minimaal 4 
uur en maximaal 8 uur per week.  In de winter wordt afhanke-
lijk van het weer een beperkt aantal dagen gezaagd en gesnoeid.   
Gepaste beloning per dag(-deel) afhankelijk van leeftijd en er-
varing.  
 
Voor degenen die dit een leuke uitdaging lijkt:  graag een kort 
mailtje sturen naar ljweegenaar@oudebosch.nl met naam en 
telefoonnummer.  
 
Landgoed Oudebosch, Onderdendam 
Lolke Weegenaar    0653842840 

VAN HARTE! 

   
 Wisten jullie dat onze  

BN’er GERDA jarig is geweest?  

Omdat het haar 85e verjaardag  
was kwam TV Noord haar feliciteren…  

mailto:dorpsberaadonderdendam@gmail.com
mailto:afienabenthem@gmail.com
mailto:ljweegenaar@oudebosch.nl
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Historie van Onderdendam door Ruurd Visser      Deel III 

 
De geschiedenisles van Ruurd begint bij de geboorte van burgemeester Berend Peppink (ambtsperiode 1825-1835)  

en wandelt langs bierbrouwerijen, het kantongerecht, herbergen, kerken, het postkantoor, arbeidershuisjes en  
koetshuizen… Elk Nijsjoagertje zullen wij een gedeelte hiervan plaatsen.  
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Onderstaand stukje kwam helaas net te laat voor de  
januari editie, maar we wilden jullie het niet onthouden;   
 

N I E U W J A A S D U I K   I N   D E   H A V E N 

Klaartje, Berber, Wikke  

en Foske hebben op 1 januari 

een nieuwjaars-plons in de 

jachthaven genomen! Het pu-

bliek was vol bewondering en 

sommigen namen zich voor (met 

een dikke jas aan op dat mo-

ment) om volgend jaar ook mee 

te doen. Een nieuwe traditie voor het volgend jaar? 

                    Jannie Rouwé. 

Tip van de molenaar: 
 

Elke 1e en 3e zondagmiddag vanaf ca. 13:00 tot plm. 16:30 
is molen Hunsingo open. 
Elke 2e en 4e zondagmiddag draait molen  De Zilvermeeuw 
aan de Warffumerweg.   
 
Deze poldermolen functioneert wel 
en het is een mooi gezicht om dat 
eens te bekijken. Tevens mooi om-
metje over het nieuwe bruggetje.  
 
Sinds ongeveer een jaar is Klaas Veld-
kamp behulpzaam  als klusvrijwilliger. 
Het gras wordt regelmatig  
gemaaid. Straatje om de molen  
hersteld (mollen).Tuintje (bloemen 
voor de bijen) gewied. Molen 
schoongemaakt. Kortom er wordt een heleboel werk door hem 
verzet!  Even een chapeau voor hem. 

 

In de vorige eeuw woonden Annie en Jantje  

Bulthuis jarenlang in het huis met  

"kat en uil" aan de Warffumerweg. 

Vanuit zijn woning had Anton Kamminga  

jarenlang zicht op dit huis. 
  

Jantje Bulthuis schreef op 18 oktober 1968 
  

Betekenis 

Wie kan afstand vinden, 

tussen tijd en eeuwigheid, 

en de draden vlechten 

van vandaag naar morgen! 

Hoe lang zijn de jaren, 

die de dagen aaneen rijgen! 

De nacht zal geen beelden dragen, 

en stilte verlaat alle zijn. 

Levende sterren kaatsen hun heil, 
dat is betekenis. 

 

1-vrouws micro bakkerij geopend in Westernieland                                                 

Liefhebbers van ambachtelijk bereid desembrood in Wester-
nieland en directe omgeving kunnen hun hart ophalen. Sinds 
kort kunnen zij bij bakkerij “Brood Depot” terecht voor smaak-
volle desem broden als molenbrood, speltbrood en knipwit, 
hartige broden als kaas/uienbrood en ciabatta’s met olijven, 
en gezoete verwenbroodjes zoals kaneelknoopjes en Italiaanse  
filoncini. 
 

“Met desem, voordegen, kookstukken en zetsels geef 
ik extra smaak aan de broden. Het is super ambachte-
lijk om op deze wijze te werken en ik hoef zo geen 
gebruik te maken van conserveringsmiddelen.” 
 

Bakker Saskia Boesveldt streek twee jaar geleden neer in Wes-
ternieland met het idee het leven anders vorm te geven dan in 
de grootstedelijke jaren daarvoor. Samen met partner, hond 
en kat betrokken zij de voormalige pastorie aan de Schaap-
weg. Drie jaar geleden begon zij haar omscholing tot brood 
bakker op Franse leest. Het bijgebouw bleek een ideale plek 
om haar droom waar te maken: dorpsbakker worden in een 
eigen bakkerij. 
  

“Ik merk dat veel mensen bij desem nog denken aan 
de zurige Duitse broden. Dat is onterecht, met desem 
kan ik qua smaak juist alle kanten op!” 

 

Brood Depot is geen winkel, maar een bakkerij met ophaal- en 
bezorgdagen. Er wordt twee maal per week op bestelling ge-
bakken. Afhalen kan dan op woensdag en op zaterdagochtend. 
Op zaterdag wordt ook in de buurt bezorgd voor wie dat liever 
wil. 

“Hoewel ik altijd extra brood bak voor vrije verkoop in 
de broodmanden, moedig ik mensen wel aan om 
vooraf te bestellen. Zo ga ik verspilling tegen; en bak 
ik niet te veel, maar ook niet te weinig.” 

  
Brood liefhebbers kunnen kiezen uit een (groeiend) vast assor-
timent. Wekelijks verstuur ik via e-mail of whatsapp de Brood-
jesberichten met het aanbod van de week en een bestellijst. 
Via de website https://brooddepot.nl kunnen mensen zich 
hiervoor opgeven.  
Brood Depot is ook te volgen op Facebook en Instagram 
 
Bakkerij Brood Depot, graankracht & ambacht 
Saskia Boesveldt  Schaapweg 4, Westernieland 

https://brooddepot.nl
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Vrouge Vogels ien Onderndaam (185 ) 
 
Tekst: Kees Willemen 
Foto’s : Sieb -Klaas Iwema ; Kees Willemen 
 
Strenge winters, wordt dat iets van het verleden? Mooie 
plaatjes uit het fotoalbum van opa en oma?  Het beleven van  
winterse dagen wilde afgelopen maand opnieuw maar niet 
lukken. Eind december en de hele maand januari is het kwik 
nauwelijks onder nul geweest. Het dreigt weer een natte win-
ter te worden. Dat is een van de signalen die een naderende 
klimaatverandering afgeeft. Vervelend, want een dag of veer-
tien vorst zou ons allemaal erg goed doen. Tot op heden niets 
van dat alles. Wat  wel prettig  is, heel voorzichtig wordt het 
iets langer licht. Tegenwoordig is het soms al na vijven ’s 
middags nog licht. Daar wordt een mens weer vrolijk van.  
 
Om duidelijk te maken wat ik bedoel met ‘langer licht’. Aller-
eerst : De periode waarop ik deze keer mijn gegevens baseer, 
loopt van maandag 27 december 2021 tot en met zaterdag 29 
januari 2022, 34 dagen in totaal. 27 december kwam de zon op 
om 08u49 en ging om 16u20 onder. Stond  dus in totaal zeven 
uur en een en veertig minuten  boven de horizon. Het was een 
bewolkte , druilerige dag toen. De zon hebben we toen maar heel 
weinig kunnen zien. Maar het licht achter de wolken was er wel. 
Dus dat bedoel ik met  ‘theoretisch’. Maar vier en dertig dagen 
later, op zaterdag 29 januari,  was de situatie heel anders. Of ei-
genlijk ook weer niet. Want ook toen hebben we de zon niet ge-
zien. Het was grijs,zwaar bewolkt en het ging steeds harder waai-
en . Evenwel, de zon kwam al om 8u24 op en ging pas onder om 
17u10. Dat leverde een zonnetijd op van maar liefst acht uur en 
zes en veertig minuten. Daar komt het gevoel vandaan dat de 
dag veel langer duurde. Het verschil met eind december is nu al 

een uur en een kwartier. Heel 
mooi is dat te zien op twee 
foto’s die ik maakte vanaf het 
Betonpad  [ Boterdiep OZ ] 
op precies hetzelfde tijdstip, 
om kwart over vier in de na-
middag en op bijna dezelfde 
plek. De eerste foto is geno-
men op maandag 10 januari. 
[ Foto 1 ] de zon gaat onder. 
Er is alleen nog een lage 

streep zonlicht te zien opzij van herenboerderij de Haver...  
 
Op woensdag  
26  januari staat 
ook om kwart 
over vier de zon 
al  ruim boven 
het dak van de 
Haver, en is nog 
lang niet van 
plan om achter 
de kim te ver-
dwijnen. [Foto 
2 ] . Een mooier 
voorbeeld om 
duidelijk te ma-
ken dat het echt langer licht wordt,  heb ik niet voor handen.  
Zoiets geeft de burger moed .  
 

Dun vliesje ijs 
Die moed hadden we wel nodig, want de indruk dat het in janu-
ari grijs, grauw en een regenachtig was, blijft maar hangen. 
Meten is weten dus ik heb wederom de gemiddelde ochtend-
temperatuur van de afgelopen vier en dertig dagen uitgerekend. 
Die was om zes uur in de ochtend 4,7 graden. Al bijna een 
graad hoger dan vorige maand. December had als gemiddelde 
ochtendtemperatuur op dat tijdstip 3,19. In november was dit 
vele malen hoger : 7, 6. oktober gaf 9,88 ;september : 
12,88 ;augustus : 13,1 ;juli 14,7.  Interessanter is het om de 
gemiddelde temperatuur van januari van dit jaar te vergelijken 
met die van de vorige jaren, voor zover ik die geregistreerd heb. 
Wel januari 2021 gaf als gemiddelde ochtendtemperatuur : 2,7 
graden. Bijna twee maal zo hoog is de maand januari 2020 : 
4,26 . Een jaar daarvoor, januari 2019 is dat bijna gelijk: 4, 7 .  
Heel voorzichtig kan je dus stellen dat er weinig fluctuatie is de 
laatste jaren, een vreemd woord voor sterke schommelingen. 
Tegenwoordig houd ik ook de middagtemperatuur om twaalf 
uur bij. Die staat min of meer voor de hoogste temperatuur die 
er die dag bereikt wordt. Die was deze maand januari:  6,3. 
Aanzienlijk hoger dan in december Die maand leverde op dat 
tijdstip maar 4,5 graad op. November was heel warm met 10,5 
graad. In de maand januari schreef ik eerder waren er maar drie 
momenten dat het een beetje vroor. Nauwelijks merkbaar met -
1 op maandag 27 december2021. Vervolgens , twee dagen ach-
ter elkaar ’s ochtends -2 : maandag 10 januari en dinsdag 11 
januari. Het leverde alleen wat rijp op de velden op en een dun 
vliesje ijs op de sloten. Qua temperatuur springt  de maand ja-
nuari er als wintermaand dus niet bepaald uit. En dat is nog 
maar zwak uitgedrukt.  
 
Noch vlees noch vis 
Heel goed is dat ook te zien aan de wind. Die bleef hardnekkig 
vanuit westelijke richtingen waaien:  WNW, ZW of ZZW. Echt 
hard waaide het niet behalve op oudjaar, vrijdag 31 december: 
5 op de Schaal van Beaufort ;donderdag 27 januari: 5-6 idem 
dito. Zaterdag 29 januari hadden we in de namiddag de eerste 
voorjaarsstorm: Windkracht 8-9. Ik was toen buiten met mijn 
hond op het Betonpad. En het moet gezegd worden, je kon op 
gegeven moment nauwelijks meer tegen de wind opboksen 
tijdens het lopen. Elders in Groningen heeft die storm aardig 
wat schade aangericht. Hier in ons dorp zijn alle bomen over-
eind gebleven, voor zover ik weet. De gegevens over de wind 
bevestigen nog eens het beeld van een echt druilerige maand. 
Geen vlees noch vis. En dat wordt nog eens extra onderstreept 
door het aantal dagen  dat er neerslag was en de hoeveelheid 
regen op zich. Van de vierendertig dagen regende het min of 
meer een en twintig. Meestal gewoon wat motregen. Want de 
hoeveelheid neerslag bleef heel beperkt. Er viel in totaal maar 
76 millimeter in mijn regenmeter. Er was maar een uitschieter. 
Zaterdag 8 januari viel er op een dag  17 mm . Was het nu een 
extra natte maand?  Ach, maar in zekere zin. In december 2021  
viel  er maar 50 mm. En voornamelijk waterkoud was het daar-
door. En net zo guur was het als in november, toen er uiteinde-
lijk niet meer dan 54,5 mm viel. Wie nieuwsgierig is naar de 
neerslag van de januarimaanden daarvoor, in 2021 viel er in 
januari maar liefst 130 mm . neerslag en waren er zelfs twee 
sneeuwdagen: 16en 17 januari . In 2020 regende het in januari 
maar 17 dagen met samen 43,5 mm. neerslag. Conclusie. Veel 
natte dagen in januari maar niet echt overdreven veel neerslag. 
Een miezermaand dus….Dat beeld werd nog eens extra gecom-
plementeerd door de paar dagen dat er dikke mist over het land 
hing in de ochtend. Maar soms trok die mist niet op en bleef de 
hele dag hangen, zoals  op woensdag 29 december en woensdag 
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12 januari . [ Foto 3 ]. Deze foto is op die laatste dag genomen 
om 16u30 vanaf de bocht van het Betonpad met als uitzicht de 
nauwelijks meer zichtbare bomenrij langs de Middelstumerweg. 

 
Vanuit Midden Euro-
pa… 
Wat betekent zo’n maand 
die niet echt meer win-
ters lijkt, voor de natuur? 
Raakte die nu echt van 
slag door de soms relatief 
hoge temperaturen? 
Soms leek het er wel op. 
Op zondag 2 Januari zag 
ik ineens in de namiddag 
vanaf het eerder genoem-
de Betonpad [ Boterdiep 
OZ ] grote zwermen kie-

viten [ Vanellus vanellus L. ] overtrekken. Echt doortrekkers die 
hadden besloten dat het tijd werd om de Waddenkust te verlaten 
en naar voedselgebieden meer het binnenland in, te verhuizen. 
Ik twijfelde wel . Maar Henk Oudman van Boterdiep OZ wees 
me er later deze maand op dat hij zelfs al kievitsparen had  
gezien in de omgeving van de Stitswerderweg. Dat niet alleen 
kieviten gaan zwerven, ook koppels reeën beginnen onrustig  
te worden en laten zich tegenwoordig ook overdag weer zien.  
Sieb- Klaas Iwema, de vaste fotograaf van deze rubriek, zag  
woensdag 5 januari  een koppel reeën in de buurt van de  
boerderij van 
Dick Tempel 
aan de Stits-
werderweg.  
Vier stuks 
[ Foto 4 ] . 
Toen hij iets 
dichterbij 
kon komen, 
kreeg hij de 
hinde met 
twee opgroei-
ende dieren 
in het vizier [ Foto 5 ] . Dat er inderdaad tekens zijn van vogel-

trek  blijkt uit 
het feit dat ik 
op dinsdag 
12 januari 
heel hoog in 
de lucht twee 
grote V-s van 
ganzen zag. 
Iedere V be-
staand uit 
minstens 
veertig gan-

zen die met grote snelheid in een goed onderhouden formatie 
trokken van oost naar west.  Minder strak was de groep ganzen 
die Sieb- Klaas kon fotograferen [ Foto 6 ] . Dat is een van de 
groepen die rond ons dorp voortdurend van perceel naar perceel 
trekken. Een dergelijke maar andere groep, twintig exemplaren 
groot,  heeft tegenwoordig als vaste plek een van de twee perce-
len die André van der Schans in gebruik heeft vlak naast het erf 
van Afke Lanting. Nog meer waarnemingen:  Louise, mijn Ge-
liefde , zag woensdag 26 januari drie staartmezen [ Aegethilos 
caudatus L. ]  in de pruimenboom direct achter ons huis.  Die 
komen hier in de winter vanuit Midden Europa over . Die 12-14 
cm. grote  vogeltjes zijn te herkennen aan de lange staartpennen 
en het karakteristieke witte streepje midden op hun kop. Henk 
Oudman, al eerder langs gekomen hierboven, appte mij donder-
dag 27 januari dat op de Middelstumerweg , honderd meter bui-
ten het dorp een doodgereden steenmarter [ Martes foina L. ] 
lag . Waarschijnlijk in de nacht, ze jagen ’s nachts , verblind  

door de koplampen van een auto. En verstard blijven zitten op de 
weg. Tenslotte, mevrouw Vening van de Achterweg zag de dag 
daarvoor op het perceel naast dat van André van der Schans een 
grote zwerm kramsvogels [  Turdus pilaris L. ]  opvliegen, zeker 
vijftig stuks Al met al toch aardig wat natuurmeldingen voor zo’n 
grauwe maand als januari waarvan gezegd moet worden dat er 
ook een paar dagen waren die zo maar lenteachtig aandeden. 

 
Tenslotte.. 
Of de winter terugkomt , maar dan grimmiger, is voor februari en 
maart lastig te voorspellen. Laten we niet vergeten dat het vorig 
jaar in april nog sneeuwde. Maar wat voor weer het ook wordt, er 
is altijd wel wat te beleven in het buitengebied of in jullie tuin. 
Mochten jullie iets bijzonders zien of fotograferen laat dat dan 
s.v.p. weten op het inmiddels bekende adres: 
 
Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH ONderdendam 
Tel.050-3049464 ; 06-18849215 E-mail : 
c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl.  
 

Beste Verzoamelsteesters, 
 

We hadden heel graag met de verzoamelstee willen begin-
nennu in het nieuwe jaar, maar gezien de hoge besmettin-
gen achten wij het verstandig om nog even te wachten. 
Als het weer mogelijk is, krijgt een ieder bericht. 
 
Een groet van 
Corry, Trijnie, Aafke en Hanneke. 

mailto:c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl
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Toen Menna en ik in 1992 van de Tromp-

straat in Bedum naar de Middelstumerweg in 

Onderdendam verhuisden hadden we 2 volwas-

sen katten: Jody en Poes.  “Eerst maar 

enige dagen in huis houden” hadden we  

besloten maar zondags stonden de katten al 

voor de achterdeur te klagen dat ze liever 

in Bedum waren gebleven want daar konden 

ze altijd naar buiten. Nou, tou din mor…. 

Best wel spannend maar ze bleven in de 

buurt en met brokjes lokten we ze weer in 

huis. Hè, gelukkig, morgen weer. Dat ging 

ook goed en vanaf die tijd waren de vier-

voeters of buiten of binnen. Jody werd 

uiteindelijk 18 jaar en stierf van ouder-

dom. Poes werd helaas twee keer door een 

auto geraakt, de eerste keer herstelde hij 

wonderbaarlijk maar de tweede keer werd 

hem fataal. Beiden rusten in de Groninger 

Klei bij het muurtje achter in de tuin. 

 

Daarna hebben we tot drie keer toe een 

kitten in huis gehaald, eerst een van 

broer Wim uit Brabant, toen een van Anton 

Kooman uit de v.Royenstraat en vorig jaar 

liep er een verdwaald super jong katje in 

onze tuin. Alle drie zijn ze geen jaar  

geworden omdat het weiland aan de overkant 

lonkte en het asfalt fataal werd. Het werd 

steeds voller bij het muurtje achter in de 

tuin. We zouden geen kat weer nemen zolang 

we hier wonen. Veel te druk, veel te  

gevaarlijk! Punt. Uit! 

 

En toen, zomer 2021: Broer Carlo uit Bedum 

had een zwart-witte kitten gekocht die 

steeds ruzie 

maakte met Jip, 

de hond.  

Treiteren, uit-

dagen, gewoon 

irritant zijn 

zoals alleen 

katten dat  

kunnen zijn.  

Jip werd incon-

tinent, at niet 

meer en dat bleef zo. Dus moest Joep,  

zoals het klierende katertje heette, maar 

weg. Jip was er uiteindelijk het eerst. 

 

En je raad het al…… Joep kwam naar Jan en 

Menna. Samen met een luxe kattenbak, krab-

paal, kittenvoer en allemaal speeltjes. 

Joep voelde zich direct thuis en met onze 

bejaarde hond Kelly ging het wél goed. 

Kelly zal wel gedacht hebben: binnen een 

jaar ben jij weg, harig monster!  

Wij veranderden de naam Joep in Poes  

zoals gebruikelijk en spraken af dat ie 

niet buiten kwam. Gewoon een huiskat, 

zijn wel meer mensen die dat doen en dat 

is veilig. In huis hebben we geen asfalt.  

Aldus besloten. 

 

Maar plotsklaps had ik een idee waardoor 

Poes wél naar buiten 

kon. Alleen achter het 

huis, ver van de drukke 

weg. Boterdiep en sloot 

vol water is de beste 

grens. Die bestaat al. 

Dus heb ik een hek ge-

maakt. 50 meter lang en 

2 meter hoog. 40 palen 

in de grond geslagen  

samen met vriendje Erik. 

En alle andere naden, 

gaten en kieren herme-

tisch afgesloten.  

Poes kan nu onbeperkt 

naar buiten via de ach-

terdeur. Heeft daar plm. 

750 m2 tot z’n beschik-

king. Met telkens verse 

muizen welke wél door 

het gaas kunnen.  

€1000,- kostte dit pro-

ject “Alcatraz” ongeveer 

maar dat had ik al lang 

opgespaard omdat ik  

vanwege Corona niet meer 

in de kroeg kom. Hoezo 

pandemie met alleen na-

delen? En kater Poes castreren hoeft ook 

niet want hij kan er toch niet bij…… ;-) 

 

De kippen hebben nu wat minder vrije uit-

loop maar die mogen niet klagen: vergele-

ken bij plofkippen hebben ze 100 x meer 

ruimte. 

 

Tot nu toe gaat het goed en is onze zwart

-witte, lieve, altijd hongerige kater 

(nog) niet ontsnapt. Op één keer na, 

tweede kerstdag lag er een beetje ijs op 

de sloot en liep Poes daarover heen alsof 

hij dat al jaren doet… dus krijgt ie 
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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 

Een  G E W E L D I G E  opbrengst!!! 
Al enkele jaren lang verzamelt Voedselbank het Hoge-
land spaarpunten van Douwe Egberts koffie en thee.  
Ieder jaar levert een dergelijke inzameling steeds zo’n 
800.000 spaarpunten op. Voor iedere ingeleverde 600 
spaarpunten verstrekt D.E. aan de voedselbanken in 
Nederland een pak koffie van 250 gram. Ieder jaar krijgt 
Voedselbank het Hogeland op deze manier zo’n 1300  
tot 1400 pakken koffie.  
 
Ook in 2021 is er weer volop ingezet 
om DE-punten binnen te halen. 
Naast artikelen in de regionale bla-
den werd er in 2021 voor het eerst 
gebruikgemaakt van Facebook.  
Behalve uit de eigen regio werden  
er nu ook DE-punten uit heel  
Nederland naar Winsum gestuurd. 
Het resultaat is 1.160.000 DE-punten hetgeen een dikke 
1900 pakken koffie oplevert. Een geweldig resultaat 
waar de klanten van de voedselbank maar wat blij mee 
zijn!! 
 
Inmiddels zijn alle DE-punten nu ingeleverd en is de 
voedselbank aan het spaartraject 2022 begonnen.  
U kunt uw spaarpunten dus opnieuw inleveren bij  
Voedselbank het Hogeland,  Lombok 1 Winsum.  
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Agenda 

 

12 februari          9:30       Werkdag Onderdendamster bos   

15 februari        19:30      Informatiebijeenkomst maatre- 

    gelen verkeersproblematiek. 

    Voor aanmelden zie pag. 3    

 

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. 

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 de laatste zondag van de maand: 
       

Redactie 

Brenda Stavast en Erika Witsenboer Eilander 

 

Bijdragen van 
Jan Dijkema,  Dorpsdemocratie, Kees Willemen, Hanne-
ke de Vries, Dethmer Jonkhof, Afiena Benthem,  
  
Foto’s 
Kees Willemen, Sieb-Klaas Iwema, Martijn Heemstra 
 

Opmaak en eindredactie 

Brenda Stavast | Erika Witsenboer Eilander 

 

Donaties 

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

NL78INGB0009014281 t.n.v. ‘t Nijsjoagertje 

Kerkdiensten  

Hervormde gemeente Onderdendam  

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

 

datum     uur    bijzonderheden                    voorganger  

06-02-22  19.00   dankzegging viering H.A.          ds. C. Hoek 
13-02-22  14.30   doopdienst in de Walfriduskerk      ds. C. Hoek 
     te Bedum     
20-02-22  19.00              Dhr. D. Vos  
             uit Oostwold  
27-02-22  19.00   eerste lijdenszondag +  
                             voorbereiding viering           ds. N. Noorlander  
       Heilig Aondmaal              uit Onstwedde           
06-03-22  19.00   tweede lijdenszondag + viering  
     en dankzegging Heilig Avondmaal  ds. C. Hoek   
09-03-22  19.30   bidstond voor gewas en arbeid       ds. C. Hoek 
13-03-22  19.00   derde lijdenszondag            ds. C. Hoek 
20-03-22  19.00   vierde lijdenszondag              ds. C. Hoek 
27-03-22  19.00   vijfde lijdenszondag              ds. C. Hoek 
     
      

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


