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Stel je het eens voor.. Wonen op een hectare grond tussen de olijfbomen in het
zonnige Spanje. Na 4 jaar Onderdendam verruilen wij ons huis aan de Uiterdijk
voor een huis in Andalusië in het Zuiden van Spanje. In het voorjaar zullen wij
verhuizen, wat betekent dat ons huis waarschijnlijk in februari te koop komt.
Tijdens corona zijn wij allebei thuis gaan werken, wat ons beiden goed bevalt. Jan
Henk is webdeveloper en kan overal ter wereld werken, als hij maar internet heeft.
Jacobien zal op de begane grond van het huis de B&B gaan runnen, die zal
bestaan uit een twee slaapkamer appartement en een aparte suite. Het appartement en de suite zijn aan elkaar verbonden en kunnen ook worden verhuurd als
6-persoons appartement.
Het wordt een soort ‘Ik vertrek’, want in Spanje zullen we eerst een half jaar ergens
een woning huren, zodat de aannemer ons huis verder kan afbouwen. Jacobien
spreekt Spaans op een basisniveau en zal in die maanden haar Spaans verder
ontwikkelen, terwijl Jan Henk werkt.
Lees verder op pagina 2 >
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We hopen dat we in het najaar de eerste gasten kunnen
gaan ontvangen! Voor nu zijn we druk bezig de laatste
werkzaamheden in ons huis in Onderdendam af te
ronden, zodat het in de verkoop kan.
Jacobien stopt daarom ook als secretaris van het dorpshuis en het bestuur zoekt nu een opvolger. In dit NijsJoagertje vind je de oproep voor deze bestuursfunctie.
Wij wensen jullie allen een goed 2022 toe en we zullen
later weer een update geven van onze plannen!
Adiós,
Jacobien Mansholt en Jan Henk Hazelaar

VERKEER
Gezocht: secretaris
In verband met het vertrek van Jacobien zoekt
het dorpshuis bestuur een nieuwe secretaris.







Het bestuur vergadert 1x per maand en
heeft, indien nodig, overleg via een whatsapp groep.
Als secretaris stel je de agenda op en
notuleer je tijdens de vergadering.
Ook verzorg je de communicatie naar de
vrijwilligers, huurders en gebruikers, zoals
een nieuwsbrief of uitnodigingen.
Gemiddeld kost deze bestuursfunctie je
ongeveer 3-4 uur per maand. (Veel is gestructureerd door mailinglijsten en
templates, dit scheelt veel tijd!)
Aanvang: z.s.m.

Mocht je vragen hebben of je willen aanmelden,
neem dan contact op met Jacobien via:
secretariaatzijlvesterhoek@gmail.com
Namens het dorpshuis,
Jacobien Mansholt

Glasvezel update
DELTA Fiber Netwerk gaat glasvezel aanleggen. Tijdens de aanleg komt DELTA langs woningen waarvan bewoners zich niet
hebben aangemeld voor een abonnement. Ook deze woningen
wil DELTA Fiber Netwerk alvast aansluiten. Op deze manier zijn
alle woningen direct klaar voor de toekomst en hoeft de straat
maar één keer open. De aannemer vraagt toestemming om een
kabel met bijbehorend kastje (FTU) te plaatsen. De aansluiting is
kosteloos en verplicht tot niets.
Men kan gebruik maken van de aansluiting wanneer een abonnement afgesloten wordt. Doe je dit vóór 15 januari 2022, dan
betaal je geen € 650,- aansluitkosten.

In januari start de woningschouw in Onderdendam. De
aannemer gaat dan bij klanten en niet-klanten langs om te
kijken waar in huis de aansluiting komt. Inwoners ontvangen
hierover na de vakantie een brief en worden verder persoonlijk
geïnformeerd over het verdere verloop van de schouw- en de
aanlegwerkzaamheden. Daarnaast start in week 2 de graafwerkzaamheden voor de aanleg in het zuiden van Het Hogeland. Voordat de aannemer begint met graven, worden alle
huishoudens in de wijk hierover geïnformeerd.
Kijk voor meer informatie op gavoorglasvezel.nl
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In memoriam

Oproep werkgroep aardgasvrij
Onderdendam aardgasvrij? Hoe dan?
Om ervoor te zorgen dat we in de toekomst droge
voeten houden moet wereldwijd de temperatuurstijging
onder de 2 graden Celsius blijven. Om dit te bereiken
zijn er wereldwijd klimaatafspraken gemaakt die zijn
vastgelegd in het akkoord van Parijs. Nederland doet
hieraan mee, het rijk geeft opdracht aan gemeenten om
energieplannen te maken per dorp of wijk.
Deze plannen gaan over hoe we onze woningen gaan
verwarmen zonder aardgas. In 2030 moet al 20% van
alle huishoudens in Nederland van het gas af zijn. Dat is
al over 8 jaar. We kunnen het plannen maken aan de
gemeente overlaten, maar ook zelf als dorp hierover
gaan nadenken.

Anton Kamminga in 2009 | Foto: Duncan Wijting

Op vrijdag 24 december jl. overleed op 68-jarige
leeftijd onze dorpsgenoot Anton Kamminga,
geliefde echtgenoot van Henriette van der Molen.

Het gaat erom dat wij als dorp zelf aangeven wat we wel
en niet willen. Waar gaan we in de toekomst naar toe,
hoe verwarmen we onze huizen zonder aardgas? Het
komende jaar willen we met elkaar een plan maken
waar we als dorpsbewoners achter kunnen staan.

Anton kwam in 1978 naar Onderdendam, toen hij
het oude café van Gerrit Dijk aan de Middelstumerweg kocht. Een toen vervallen pand, waar Anton
verliefd op werd gedurende zijn busritten van zijn
woonplaats Rottum naar de stad en terug.
Vele dorpsgenoten schudden in die tijd wat
meewarig hun hoofd, want wat wil “zo’n jongen”
nou met zo’n groot pand.
Nadat een jaar later Henriette van der Molen bij
hem introk werd spoedig duidelijk, dat het hem
menens was met dat grote huis. In 25 jaar werd
een vervallen monument een prachtig gerestaureerd pand, dat kan worden genoemd als het
meest gefotografeerde huis van Onderdendam.

We worden in dit hele proces ondersteund door de
Groninger Energie Koepel (GrEK)
Samen weten we meer en kunnen we meer.
Wil je ook een bijdrage leveren door mee te denken en
te doen? Technische kennis is niet nodig, we hebben
energie-experts die ons helpen.

Naast het huis aan de Middelstumerweg stak Anton
ook nog eens veel tijd in het dorp. Samen met de
veel te vroeg overleden Aart Brakema is hij
verantwoordelijk voor de revitalisering van ons
dorp. Daar waar het dorp er in de jaren ‘70 en ‘80
wat verpieterd bij lag, kreeg het onder hun
enthousiaste stimulansen een geweldige opknapbeurt in de jaren ‘90. Naast nieuwe kademuren en
nieuwe bestrating werden er ook vele huizen
opgeknapt.

Doe mee en meld je aan bij:
(Graag voor 16 januari 2022)
Meine Bosma, meineb@ziggo.nl en/of
Roel Douwes, rjhdouwes@gmail.com

Daar bleef het echter niet bij wat Anton (samen
met Aart) ons heeft nagelaten. Het dorp is door
hen absoluut opnieuw op de kaart gezet.
Hoeveel mensen staan er in de zomer niet het
Jagervrouwtje bij de brug te fotograferen en als
klap op de vuurpijl natuurlijk het herstel van de
molen Hunsingo. Een pure verrijking voor ons dorp
met daarin een restaurant, een expositieruimte en
twee appartementen, waar vele mensen reeds
logeerden.
Daarnaast heeft Anton zich jarenlang ingezet voor
het NUT’s departement, waar vele mensen aanklopten voor een ondersteunende geldbijdrage.
Anton zijn kracht lag in het verzamelen van de
juiste mensen om zich heen. Voor elk idee zocht
hij draagvlak in het dorp en alleen daardoor kon hij
zijn vele ideeën realiseren.
Onderdendam is hem dankbaar voor wat hij ons
allemaal heeft nagelaten.
Eddy Buisman.

3

Knelpunt Onderdendam

“En de prachtige ongelijkheid die dat oplevert”

Dick Huisman schreef in de november uitgave van
Nijsjoagertje: “Onderdendam is qua verkeer een
drama dorp.”
In zijn beleving zijn er twee opties: een noordelijke
halve rondweg of een zuidelijke halve rondweg.
Dat zijn grote ingrepen in het landschap en in de
bedrijfsvoering van onze veehouders. Bovendien blijft
er nog een behoorlijke verkeersstroom in het dorp,
omdat het slechts een halve ring is. De brug blijft een
knelpunt zolang er geen grote bruggen worden
gebouwd over het Boterdiep en het Winsumerdiep.
Dat is geen verrijking van ons mooie dorp ‘op een
kruispunt van vaarwegen’.

In ons dorp zet een actieve groep bewoners zich in voor
een nieuwe inhoud en vorm van de dorpsdemocratie.
Het gaat om het vervangen van de oude structuur en
cultuur van de Vereniging Dorpsbelangen Onderdendam
(VDO).
Het belang van een goede dorpsdemocratie is dat een
ieder vanuit een gelijke positie mee kan praten en
invloed kan uitoefenen op zaken die het gehele dorp
aangaan.
De kracht van een gemeenschap als ons dorp kan de grote
verscheidenheid van mensen zijn. De verschillen in
opvattingen, kennis, leeftijd, geslacht, etc. Vanuit een
botsing van posities, dialoog over zienswijzen en
overbruggen van verschillen kunnen sterke en breed
gedragen initiatieven ontstaan. Maar de grote verscheidenheid kan ook een zwakte zijn. Het kan ook leiden tot
een geleidelijke uitsortering naar opvattingen of belangen, waarbij de grootste in aantal of best bespraakten de
overhand krijgen. In de praktijk is er dan niet voor een
ieder evenveel ruimte voor mening of invloed.

Een minder grote ingreep is om ruimte te creëren en
het knelpunt letterlijk ‘opruimen’ in de vorm van een
rangeerplein voor vrachtauto’s en grote landbouwtrekker combinaties.
Wanneer het Regthuis zou verdwijnen, kan een klein
plein worden gecreëerd, waardoor het verkeer van en
naar de brug veel vlotter door kan doorstromen
zonder file op de Middelstumerweg en voor zuidzijde
van de brug.
Uiteraard is het Regthuis een zeer waardevolle
bijdrage aan het dorpsgezicht en aan ons erfgoed,
dus ook hier kleeft een groot nadeel aan.
(Als er een makkelijke oplossing zou zijn, dan was het
al lang gerealiseerd!)

De Vlaamse dichter Herman de Coninck (1944 –
1997) adviseert in zijn gedicht ‘Mening’ om een voorbeeld
te nemen aan de natuur.
In de gelijkheid is er voor alle planten evenveel regen,
lucht en zon en kijk eens welk een prachtige ongelijkheid
dit oplevert, dicht hij.

Mogelijk zou op een andere plaats in Onderdendam
het Regthuis herbouwd / nagebouwd kunnen
worden, zodat we in ieder geval een retroversie van
het erfgoed houden en de eigenaar met een nieuw
huis gecompenseerd kan worden. De kosten zijn een
fractie van een halve ringweg.

Het gedicht:

Meer opties zijn er m.i. niet dan deze: een halve ringweg, het Regthuis verplaatsen of accepteren dat er
een groot knelpunt is in het dorp en hierover ook
maar over zwijgen in de wetenschap, dat als je een
knelpunt oplost, er automatisch nieuwe knelpunten
en problemen ontstaan volgens de theorie van het
oplossen van knelpunten.

Vooraan in mijn tuin vertellen rozen / een helder rode
mening waar ik achter sta./ Te kijken.

Dit lijkt mij bij uitstek een gespreksthema voor het
nieuwe democratische dorpsberaad
in Onderdendam!
En dan het gas erop naar de provincie en de
gemeente…

De gelijkheid van er is voor allemaal evenveel/regen,
groeien jullie maar, planten./En de prachtige
ongelijkheid die dat oplevert.

Ik geloof in socialisme zoals de natuur/ons dat leert,
wie zei dat ook weer: lucht/en zon zijn van iedereen.

Lolke Weegenaar

Jan ‘t Mannetje
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EEN STUKJE HISTORIE
In oktober ontvingen we in de inbox van nijsjoagertje@gmail.com een mail van Ruurd Visser.
Het bevatte een document over de rijke historie van Onderdendam, waar Ruurd een gedeelte van heeft vastgelegd.
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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tuur bereikt, waar komen we dan voor de maand December in dat geval op uit? Wel, de gemiddelde temperatuur om 12u00 was maar 4,5 graad. Daaruit kan je vooral het verschil met de maand daarvoor, November heel
goed zien, toen was dat gemiddelde nog 10, 5 graad. Ook
dit geval weer meer dan een halvering. Mogelijk veroorzaakt door een aantal dagen dat het vroor . Niet geweldig streng hoor. Vrijdag 3 december vroor het maar 3
graden om 6u00. Donderdag 9 December 5. Dinsdag 21
december konden we van een matige vorst genieten en
was er voor het eerst een laagje ijs op de sloten te zien.
En ging het kwik naar min 6. [ Foto 1 ].
Woensdag 22
December spande
tot nu toe de kroon
met min 8. ’s nachts.
Wie nog naar zijn
werk moest, kon
toen gaan krabben
en het laagje ijs in de
sloten groeide aan
tot een centimeter
dik. Maar deze kou
is toch wel een
beetje een uitzondering op het geheel.
En wat vreemd was:
de wind kwam
tijdens de dagen dat
het vroor, uit een onverwachte hoek: het zuiden. Elf
dagen deze maand woei hij namelijk uit zuidelijke richtingen, zuid of zuidoost. Net iets minder vaak uit het zuidwesten: tien dagen. Slechts op vier dagen kwam hij uit
de traditioneel koude hoek, het noorden, noordwesten
of noordoosten. Heel opvallend.

Vrouge Vogels ien Onderndaam ( 184 )
Tekst: Kees Willemen
Foto’s: Marika Derickx, Marina van Halen, Sieb- Klaas
Iwema, Kees Willemen
Beginnen we al iets van Koning Winter te merken? Je zou
het haast zeggen, ook al zijn het tot nu toe slechts plaagstootjes. Korte onderbrekingen met een paar dagen vorst
van een teleurstellende natte Decembermaand. Maar het
duidelijkste winterkenmerk , een flink pak sneeuw, dat
hebben we tot nu toe niet gezien. Wel is het heel vroeg
donker. Op sommige dagen bleef de lamp in mijn werkkamer de hele dag aan, zo duister was het soms.
Maar hoe zit het nu precies met dat korter licht worden?
Wel, in de periode van maandag 29 november tot en met
vrijdag 24 december , 26 dagen in totaal, scheen de zon
steeds minder. Dat wil zeggen, hij stond steeds korter
boven de horizon. Was dat 29 November nog zeven uur
en negen en dertig minuten, 24 December was dat negen
minuten korter , n.l. zeven uur en dertig minuten. En er is
nog iets raars. 21 December wordt algemeen beschouwd
als de kortste dag van het jaar. Maar wanneer je naar het
aantal zonuren kijkt, dan zie je dat er veel meer van die
kortste dagen zijn: maandag 20 December was er een.
Woensdag 22 December noteerde ik ook 7u30, net dus als
op vrijdag 24 December. Je ziet het ook steeds later licht
worden en veel vroeger donker. Maandag 29 november
kwam de zon pas om 8u22 op en ging al weer om 16u21
onder. Bijna, een maand later, 24 december, kwam de zon
26 minuten later op en verdween om 16u18 al achter de
kim.
Wind uit het zuiden en dan…vorst?
Winter wil zeggen, lage temperaturen. Nou , dat klopte
wel aardig. De gemiddelde ochtendtemperatuur om zes
uur ’s ochtends gemeten daalde flink in deze periode. Op
3,19 graad kwam het kwik deze maand uit. Een groot verschil was dat met de temperatuur in november. Toen
schreven we om zes uur nog gemiddeld 7,6. Dat is meer
dan een halvering. Kijk bovendien eens, wat een flinke daling dat is vergeleken met de voorafgaande maanden:
Oktober: 9,88 ; September: 12,88 , Augustus 13,1 en Juli
14,7. Juni viel vervolgens tegen met 12,7 . Kwam door de
vele regenbuien. Mei was bijzonder koud dit jaar met 6,9
graden, maar April sprong er helemaal uit met slechts 2,5
graad gemiddeld . Een koude start dus in de ochtend,
maar als rond twaalf uur de dag zijn maximumtempera-

Weer een miezerige maand
Maar het meest kenmerkend voor de maand december,
ondanks dat dunne laagje ijs op de 22e, was dat het vaak
regende. Soms goot het, zoals op woensdag 23 December. Maar eerder was het miezerig weer met motregen
die dan af en toe uitgroeide tot een buitje. Dat blijkt ook
wel uit de totale neerslag in december [ tot 25 Dec. ]. Die
bedraagt slechts 50 mm. Wel heel veel dagen met 3, 2,
1, of een halve millimeter.
Een dag slechts viel er nog 9 mm. in mijn regenmeter.
Dat was dinsdag 7 December. En er was een dag natte
sneeuw, donderdag 2 December. Hoe akelig nat het
was, blijkt uit het aantal dagen dat er neerslag viel.
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Daarnaast was het wachten
op de Koperwieken [ Turdus
iliacus L. ] en Kramsvogels
[ Turdus pilaris L. ]. Die
merelachtige vogels die in
Scandinavië nestelen of
verderop uit Oost Europa
komen overwinteren, zodra
de vorstgrens opschuift.
Hele zwermen zag ik in de
derde week van December
Weer aardbevingen
in de omgeving van Boterdiep OZ uit de meidoornNiet alleen door miezerig weer leek deze maand op de
struiken opvliegen waar ze
vorige maar ook door iets anders. Op 1 December beefde op rode bessen foerageren. En dan is er nog iets raadselde aarde opnieuw en die dag zelfs twee keer. En bovenachtigs. De afgelopen week zag ik ook al kieviten [ Vanellus
dien ook nog heel dichtbij ons dorp . Het mocht dan een
vanellus L. ] aan de oostkant van het dorp. Twee keer hele
heel lichte beving zijn van 0.7, maar die had wel als
zwermen . Normaliter arriveren die hier pas in februari ,
epicentrum het gemaal Den Deel en omgeving, tussen
begin maart. Raar, wat moeten die hier aan voedsel
Stitswerd en Westerwijtwerd. En ’s avonds kwam daar
vinden op dit moment? Natuurlijk zijn het volwassen
nog eens een tweede over heen . Ook een relatief lichte
vogels. Die kunnen op zoek gaan naar regenwormen en
beving, 1.1, met als epicentrum Noordwolde. Kijk, ik
alles wat zich dicht tegen het oppervlak bevindt op de
weet niet wat jullie ervaring is op dit gebied maar dat
landerijen. Maar vroeg is het wel…
grote aantal kleine bevingen maken de scheuren die er al
zijn in je woning telkens weer wat breder. Ik ben heel
Honden en katten
benieuwd of de nieuw in te stellen dorpsraad het als zijn
taak ziet om eens te inventariseren hoe het staat met de Dat waren dan weer de natuurberichten op deze laatste
huizen in ons dorp na het record aantal aardbevingen het maand van het jaar 2021 . Rest mij nog jullie allen nogmaals een gezond 2022 toe te wensen. Denk wanneer je
afgelopen jaar.
de aanvechting hebt om stevig te knallen op de laatste dag
Een otter?!
van dit jaar, ook eens aan al die honden en katten in ons
dorp die daar volledig door van slag raken. En hopelijk zien
Maar liet de natuur nu
jullie ook komend jaar weer voldoende interessants buiten
nog iets van zich horen
om mijn mailbox daar mee te verblijden. Dank voor al
deze maand? Jazeker, en jullie bijdragen het afgelopen jaar. In het bijzonder Siebwel in de meest verrasKlaas Iwema die weer een paar fraaie winterfoto’s
sende zin van het woord. maakte.
Op 2 December trof
Marika Derickx , die op de
Bedumerweg woont, op
het Jaagpad naar Winsum Kees Willemen
een dood gereden otter
Bedumerweg 48
9959 PH Onderdendam
[ Lutra lutra L. ] aan
[ Foto 2 ]. Nu verwacht je Tel.06-18849215;
050-3049464
otters in waterrijke
E-mail: c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl
natuurgebieden maar
niet hier in Onderdendam.. Dat is toch wel iets
dat mijn verbazing wekt.
En waar een otter is, komen er vast meer. Dat er hier veel
vis zit, weten we van al die vissers die regelmatig verspreid door het dorp staan. Maar dit is toch weer een
mooi bewijs dat de natuur hier en daar terrein aan het
heroveren is. Geldt ook voor de toename van de Grote
Bonte Specht [ Dendrocopus maior L. ]. Tegenwoordig zie
je die bosvogel steeds vaker foerageren in tuinen in het
dorp zoals ook 12 december in de tuin van Marina van
Halen en Jean Paul Janssen op Onder-wierum [ Foto 3 ].
Zeventien dagen viel er wel een of andere vorm van
regen. Slechts negen dagen was het helemaal droog.
Net als November was ook December weer nat en akelig
waterkoud. In November regende het ook al 25 van de
34 dagen, maar viel er uiteindelijk niet meer dan 54,5
mm. Vergelijk die hoeveelheden eens met Oktober:
114,5 mm. Daar stond dan weer een heel droge maand
September tegenover: 13 mm. Kijk maar eens verder het
jaar terug: Augustus : 94,5 mm. Juli: 80 mm. De natste
maand was nog steeds Mei met 120 millimeter.
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Kortom: er is nog veel werk aan de winkel, maar er wordt
met veel enthousiasme aan gewerkt.
Rest me om de huidige kwartiermakers voor te stellen,
zodat jullie weten bij wie jullie terecht kunnen met alle
vragen aan en ideeën over het op te richten dorpsberaad:

Dorpsdemocratie
Na een periode van voorbereiding worden op dit moment
de eerste stappen gezet richting een nieuw op te richten
Dorpsberaad in Onderdendam. Het doel is daarmee
dorpsdemocratie vorm en inhoud te geven.

Elze Klinkhammer (voorzitter), Margot Vochteloo, Haaije
Koenders, Kevin Koerts, Cindy Hovinga en Irma
Schuurman.

In het kort het wat en waarom.
Sinds 1990 is er een vereniging voor Dorpsbelangen in
Onderdendam. Een vereniging die zich ten doel stelt
“De belangen van Onderdendam in de brede zin des
woords te behartigen ten einde het voortbestaan en de
leefbaarheid van Onderdendam te behouden en zo
mogelijk te verbeteren”.

Via de mail zijn we voor jullie te bereiken via:
dorpsberaadonderdendam@gmail.com.
In januari staat een bijeenkomst gepland met de klankbordgroep en daarna mogen jullie van ons verwachten
dat we met nader bericht komen over de voortgang.

Door omstandigheden is dit een ‘slapende vereniging’
geworden sinds 2012. En slapend wil zeggen dat er nog
wel een bestuurslid is, in de persoon van Dethmer
Jonkhoff, maar er geen actieve leden meer zijn. De nog
aanwezige financiële middelen zijn (tijdelijk) ondergebracht bij het NUT.

Namens de kwartiermakers,
Irma Schuurman

Uit het traject dat Maartje en Maayke zijn aangegaan op
verzoek van het dorp, is gebleken dat er behoefte en
draagvlak is om dorpsdemocratie nieuw leven in te
blazen. Dat wil zeggen dat er een vertegenwoordiging van
inwoners zich organiseert, om daarmee alle inwoners een
stem te geven naar elkaar, naar de gemeente en naar de
omgeving. Omgekeerd is de vertegenwoordiging een
gesprekspartner voor externe partijen als ze bijvoorbeeld
vragen hebben aan het dorp. Denk daarbij bijvoorbeeld
aan de gemeente of provincie. Ook beheert de vertegenwoordiging de financiële middelen die er zijn ten behoeve
van het dorp.
Op hoofdlijnen willen we jullie meenemen in de vraagstukken waarover we ons nu buigen:
•

•
•

•
•
•

We hebben te maken met verouderde statuten van
een slapende vereniging, die niet meer voldoen aan
de huidige wet- en regelgeving.
Hoe gaan we op korte termijn nieuwe leden werven?
Welke rollen we ons zelf als vertegenwoordigers van
het dorp geven is een ander vraagstuk. Hoe zorgen
we voor een dorpsberaad die alle inwoners op een zo
goed en zuiver mogelijke wijze zal vertegenwoordigen.
Hoe gaan we om met beschikbare middelen?
Hoe betrekken we de inwoners van Onderdendam bij
hetgeen we doen?
Maar ook heel praktische zaken als een rolverdeling
binnen het Dorpsberaad, hoe vaak we vergaderen, op
welke wijze we informatie uitwisselen of hoe we bijeenkomsten tijdens de pandemie organiseren, komen
aan de orde.
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Kerkdiensten

Belangrijke telefoonnummers

Hervormde gemeente Onderdendam

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

Voor zolang de Corona duurt: via Youtube.com,
trefwoord Hervormd Bedum en Onderdendam
of via kerkomroep.nl à Bedum à NHK Bedum
datum
09-01-22
16-01-22
23-01-22

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.

uur
bijzonderheden
19.00
19.00
19.00

30-01-22 19.00

voorganger
dhr. L.J. Blees uit Damwoude
ds. D.M. Heikoop uit Katwijk
ds. W.J. Bakker uit Nieuwe
Roord en Noordscheschut
ds.

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

Tafeltennis voor jong en oud
Tafeltennis is geschikt voor jong en oud. Op de foto Dick
Hut, erelid (88 jr) kwam onlangs nog eens meespelen,
ondanks dat hij in het midden van het land woont.
Doordat hij ook elke dag wandelt, is zijn conditie bijzonder goed. Zodoende konden een aantal leden niet
van hem winnen. In de pauze werd volop bijgepraat. Het
werd weer een heel gezellige middag.

Uitvaartverzorger
Aaldert ten Have
Schoolstraat 8
9991 BJ Middelstum
Tel. 06-48647246
email: info@uitvaarttenhavemiddelstum.nl

Wil je ook eens een balletje slaan? Kom dan donderdag
tussen 14:30-16:30u of zondag tussen 13:30-15:30u
naar de gymzaal op Borgweg 44a in Winsum.

Politie / Brandweer / Ambulance:
Alarmnummer dringende meldingen
0900-88 44

We hebben op donderdag een trainer die je graag alle
kneepjes van het spel wil bijbrengen. Je kunt een batje
lenen en hoeft pas na 4 keer te beslissen of je lid wilt
worden.

Grote rampen en paniek bel: 112

Namens TTV-Aktief,
Marieke Boekhoudt (voorzitter)
http://www.ttvaktief.nl/

11

Agenda

Kopij is van harte welkom!

Verzoamelstee:

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!

20 januari : Koffieochtend en
nieuwjaarsontmoeting
27 januari: Bezoek van "het behouden blik" uit
Uithuizermeeden. Omdat onze groep te
groot is voor het museum, komen de
blikken naar ons. € 4,- pp voor dit
"museumbezoek"

Stuur uw kopij in word per e-mail, naar de redactie
van het Nijsjoagertje: nijsjoagertje@gmail.com

Oud papier
Inleveren kopij
Graag voor de laatste zondag van de maand

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.

Redactie
Brenda Stavast en Erika Witsenboer Eilander

Bijdragen van
Jacobien Mansholt, Eddy Buisman, Meine Bosma, Lolke
Weegenaar, Jan ‘t Mannetje, Ruurd Visser, Kees Willemen, Irma Scuurman, Marieke Boekhoudt

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.

Foto’s
Jacobien Mansholt, Duncan Wijting, De streekkrant.nu,
Ingrijpskerk.nl, Marika Derickx, Marina van Halen, Kees
Willemen, Sieb-Klaas Iwema, TTV-Aktief, Johannes van
der Helm
Opmaak en eindredactie
Brenda Stavast | Erika Witsenboer Eilander
Donaties
Richtbedrag € 10,00 per jaar. Graag op rekening:
NL78INGB0009014281 t.n.v. ‘t Nijsjoagertje

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