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Sinterklaasintocht 2021 

 

Er wordt op het moment druk overlegd met Sinterklaas en zijn Pieten 
om te kijken of hij dit jaar ook nog in Onderdendam langs kan komen 
voor een gezellige middag. Dit lijkt te gaan lukken!* 
 
Het is de bedoeling dat Sinterklaas met zijn Pieten op  
zaterdag 20 november tussen 14:45 uur en 15:00 uur aan zal  
komen op de kade achter het Dorpshuis Zijlvesterhoek!  
 
Zoals het nu lijkt, zal Sinterklaas daarna een wandeling maken door het 
dorp en sluiten we dit af met een gezellig feestje in de gymzaal bij het 
dorpshuis. 
 

 
 
Om alvast in de stemming te komen, vind je op de laatste pagina van 
dit krantje een mooie kleurplaat van de Sint. 
 
 Let op! In verband met de Coronamaat-regelen is voor iedereen 
van 13 jaar of ouder een coronatoegangsbewijs (geldige QR-
code) verplicht voor het gedeelte binnen in het dorpshuis! 
 
 
*Ouders en verzorgers, wij vragen jullie om voor de zekerheid even de 
‘Culturele agenda Onderdendam’ of de Facebook pagina van het Cultu-
reel Podium Onderdendam in de gaten te houden: 
 
http://www.onderdendam.com/cultureel-podium-onderdendam/ 
 
https://www.facebook.com/CultureelPodiumOnderdendam/ 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
namens het CPO 
 
Margot Vochteloo 

http://www.onderdendam.com/cultureel-podium-onderdendam/
https://www.facebook.com/CultureelPodiumOnderdendam/
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~ PUBQUIZ ~ 

 
Nu de dagen weer korter 
worden en de temperaturen 
dalen, breekt voor velen de 
tijd van gezellige en knusse 
avonden weer aan.  
Om de donkere dagen in de  
aanloop naar de Feest-
dagen wat extra kleur te 
geven, organiseren wij als 
Cultureel Podium  

Onderdendam weer een PUBQUIZ!  
 
Weet jij veel van sport? Ben je een kei in alles wat 
met muziek te maken heeft? Of heb je juist een 
goed ontwikkelde algemene kennis? Laat je dan 
samen met je team uitdagen tijdens onze pubquiz!  
 
Wanneer: Vrijdag 26 november 2021 
Waar: Dorpshuis Zijlvesterhoek  
Aanvang: 19:45u (zaal open vanaf 19.30 uur) 
Kosten: € 2,50 per deelnemer 
 
Overige details: 
Een team bestaat uit (max.) 5 deelnemers  
Er is ruimte voor 10 teams.  
Let op: VOL=VOL. 

 
Geef je team een leuke naam en meld je vóór  20 
november 2021 met je team aan op 
cultuurinonderdendam@gmail.com 
 
 

Culturele agenda  

Onderdendam 
 
Wist je dat je onze Culturele agenda ook kunt  
vinden op de website van Onderdendam?  
http://www.onderdendam.com/cultureel-podium-
onderdendam/  
 
Via deze pagina kun je op de hoogte blijven van de 
activiteiten die wij organiseren! 
 
Verder zijn wij als CPO ook actief op social media. 
Je kunt ons volgen op: 
https://www.facebook.com/
CultureelPodiumOnderdendam/ 
 
https://twitter.com/cponderdendam  
 
Vriendelijke groet, 
namens het CPO 
 
Margot Vochteloo 

nut  

Maatschappij tot het Nut van het Algemeen 

departement Onderdendam 
 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021  
 

Het Nut ondersteunt al vele jaren verschillende  
activiteiten in ons dorp. In 2020 waren er vanwege 
de corona-pandemie natuurlijk minder activiteiten 
dan gebruikelijk, maar jaarlijks kijken we ook of 
we nieuwe initiatieven in Onderdendam kunnen 
ondersteunen. Wilt u weten wat we het afgelopen 
jaar hebben gedaan en hoe we dat doen? U bent 
van harte uitgenodigd om onze algemene leden-
vergadering bij te wonen, ook als u geen lid bent.  
Tijdens deze vergadering worden de jaarverslagen 
van het Nut, de Pieter Koops Stichting en de  
Stichting Onderdendam behandeld. De koffie is 
gratis en we eindigen traditioneel met een bitterbal 
en een drankje.  
 

De algemene ledenvergadering vindt plaats op 
dinsdag 16 november 2021 om 20.00 uur in het 
dorpshuis. 
 

Houd er rekening mee dat er gecontroleerd kan 
worden op het coronatoegangsbewijs en uw  
identiteitsbewijs. 
 

Marte Zwierstra 

mailto:cultuurinonderdendam@gmail.com
http://www.onderdendam.com/cultureel-podium-onderdendam/
http://www.onderdendam.com/cultureel-podium-onderdendam/
https://www.facebook.com/CultureelPodiumOnderdendam/
https://www.facebook.com/CultureelPodiumOnderdendam/
https://twitter.com/cponderdendam
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Tulpenbollen te koop bij de peuters! 
 
Om ook dit schooljaar weer leuke uitjes te kunnen 
organiseren en cadeautjes voor de peuters te kunnen 
kopen, herhalen we een leuke actie: we verkopen 
weer biologisch geteelde tulpenbollen op De  
peuterspeelzaal Onderdendam! 
We hebben de tulpenbollen besteld via Tuinderij Klein 
Alma, een zelfoogsttuin aan de rand van Bedum.  
De tulpenbollen kosten €5,- voor 8 tulpenbollen in een 
mix van prachtige pastelkleuren. 
 
Wilt u een setje van 8 tulpenbollen kopen, dan kan 
dat natuurlijk! Op = op! 
 
Op maandag 15 november verkopen juf Alet en de 
peuters tussen 10:30 en 11:30 uur tulpenbollen via 
het uitgifte loket. Graag contant en gepast betalen. 
 
De mensen die tulpenbollen hebben besteld, kunnen 
ze dan komen ophalen. U kunt ook bij de peuters af-
rekenen.  Lukt het niet om uw bestelling op te halen, 
dan komen we het even bij u langs brengen. 
 
U vindt het uitgifte loket bij het raam van De peuters-
peelzaal aan de Achterweg.  
 
Namens de Peutelspeelzaal, 
Roos Kotterer 
 

Documentaire 'Weg uit de Stad' start begin 

november met een dorpentour.  
 

Op donderdagavond 25 november zal de film te zien 

zijn in het Dorpshuis in Onderdendam,  aanvang 

20:00 uur, toegang is gratis.  

 

De Groningse regisseurs Tom Tieman en Saskia 

Jeulink zijn in 2018 samen aan een filmproject  

begonnen. Een film over Stadsverlaters; jonge  

stellen die naar het platteland trekken om daar te 

ondernemen. In de film komen verschillende platte-

lands thema's aan bod: krimp, noaberschap maar 

ook wegvallende voorzieningen en nieuwe initiatie-

ven die de regio leefbaar en aantrekkelijk maken. 

 

Zaterdagmiddag 6 november gaat de film 'Weg uit 

de Stad' in het Forum Groningen in première.  

Daarna start van november tot december een  

dorpentoer in de provincie. Na afloop van de film is 

er een debat waar een expert met het publiek in  

gesprek gaan over diverse thema’s uit de film. 

 

Namens het bestuur dorpshuis,  

 

 

Koos Cramer 

 

 

Maandag 1 november en donderdag 4 november is het 
uitgifte loket van De peuterspeelzaal geopend. 

 
SJOELEN IN 2022 OP 
 
- VRIJDAG 7 JANUARI  
( MITS ER GEEN CABARET IS ) 
- VRIJDAG 4 FEBRUARI 
- VRIJDAG 4 MAART 
- VRIJDAG 1 APRIL ( ONDER VOORBEHOUD )  
 
 
Namens het dorsphuis,  
Corry Mulder 
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Uitnodiging opening 
Voedselbank Winsum 

 

Op woensdagmiddag 24 november zal om 17:00 de 
nieuwe winkel van Voedselbank Het Hogeland te 
Winsum (Lombok 1) officieel geopend worden. 
 

U bent van harte welkom om dit heuglijke feit met 
ons te vieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wethouder Mariette de Visser is bereid gevonden om 
de opening verrichten. Zij heeft binnen het College 
van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente 
Het Hogeland onder meer Zorg en welzijn in haar  
portefeuille.  
Na het officiële gedeelte zal de bijeenkomst nog tot 
19:30 duren en een feestelijk ‘open huis’-karakter 
hebben. U kunt dan rondkijken in onze winkel en het 
aanpalende magazijn, en daarbij een gesprekje aan-
knopen met een van onze vrijwilligers. Zij kunnen u 
van alles vertellen over het winkelconcept, de visie 
waaruit het is voortgekomen en de puntenkaart  
waarmee onze cliënten kunnen winkelen.  
Ook biedt deze middag u de mogelijkheid om vele  
bekenden en talrijke andere relaties van Voedselbank 
Het Hogeland te ontmoeten.  
 

Wij hopen u op 24 november te verwelkomen. Als u 
wilt komen, wilt u dan tevoren een aanmelding sturen 
naar algemeen@voedselbankhethogeland.nl ?  
Alvast bedankt. 

https://voedselbankhethogeland.nl  
 
 

Met vriendelijke groet van het bestuur, 
Jan Hink – voorzitter 

Frieda de Haan – penningmeester 

Menno van Dijk   
Marijke Meijer Drees 

 

 
Beste Verzoamelsteesters, 
 
En dan zijn we alweer toe aan de twee laatste maanden 
van het jaar. 
 
Na o.a. bezoek aan het visserijmuseum in Zoutkamp, de 
interessante informatie van Siebe Zwerver over zijn  
stichting Straatwijs, en de geschiedenis van het Volkslied 
bieden we nu aan in: 
 
 
NOVEMBER 
4   november: Vincent van Eck, dorpencoördina 
   tor van de gemeente "het Hogeland"  
   komt zich voorstellen en vertelt over  
   zijn werkzaamheden. 
11  november: "Lichtjesfeest met de peuters" 
18  november: Koffieochtend 
   N.B. daarna bereiden Annemieke Neu 
   teboom en Hans Stoelinga wederom 
   een italiaanse maaltijd voor ons, dus  
   gezellig eten met elkaar. 
   Deelname graag opgeven tot 11  
   november bij Corrie Mulder 
25 November: Eelco Prak komt ons voor de tweede  
   keer verder informeren over de perike 
   len van ""ons hart"". Zeker weer de  
   moeite waard. 
 
DECEMBER 
2  december: Sinterklaasviering 
   Omdat onze Sinterklaas en Pieterbaas  
   alweer 2 jaar aan hun welverdiende 
   pensioen zijn begonnen, maken we er 
   samen een pakjesfeest van; hoe en  
   wat vertellen we op 18 november 
9   december: BINGO 
   Samen bingo spelen, een groot succes  
   vorig jaar, doe mee en maak kans op  
   een mooie prijs!!!! 
16  december: Kerstkoffie met muziek/kerstliedjes 
   N.B.  We willen deze ochtend graag  
   weer samen "dineren" 
   We willen jullie vragen daarvoor iets  
   mee te nemen 
   We overleggen hoe en wat op de  
   Verzoamelstee van 2 december 
23  december: Geen  Verzoamelstee 
30  december: Geen  Verzoamelstee        
 
 
We starten weer op donderdag  20 januari 2022 
 
Wijzigingen voorbehouden 
                           
We wensen iedereen een goede kerst en een gezond 
2022! 
 
[zie ook onze website  Verzoamelstee Onderdendam] 
 
 
Namens de Verzoamelstee 
Hanneke de Vries 

mailto:algemeen@voedselbankhethogeland.nl
https://voedselbankhethogeland.nl
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De bal is in de wolken 

Ik lees iedere keer met groot plezier het verslag van de 
voetbaltrots van Onderdendam SVO. 

Het plezier tijdens de wedstrijd,  de vreugde over succes-
volle acties en doelpunten, de humor en mildheid over 
gemiste kansen, de trots over de overwinning en natuur-
lijk de onmisbaarheid van een derde helft. Fantastisch. En 
is ook nog zeer goed geschreven! 

Op de voetbalclub kun je vrienden voor het leven maken . 
Ook al verlaten ze Onderdendam en verhuizen ze naar 
elders in Nederland of naar het buitenland. Maar je kunt 
ook een voetbalboezemvriend verliezen door de dood. 
Dat overkwam dichter Ingmar Heytze. Hij voetbalde met 
zijn vriend Evert bij het Utrechtse Kampong. Ingmar Heyt-
ze schrijft: “Wat betreft mijn voetbalvaardigheden als 
tienjarige wist Evert te vertellen dat ik altijd maar een 
beetje in het veld stond te mijmeren als grazend vee. 
Wanneer ik de bal kreeg,  schopte ik die van schrik recht-
standig de lucht in. Daarna keek ik door mijn helm van 
blond jarenzeventighaar omhoog om vast te stellen wan-
neer een bal weer naar beneden kwam.”  

Heytze stopte later met voetbal, maar de vriendschap 
met Evert bleef. Evert werd ziek en ging dood. Dit bracht 
Heytze tot het schrijven van het  volgende gedicht, waarin 
hij zich probeert te verplaatsen in de gedachtenwereld 
van zijn doodzieke vriend. 

De bal is in de wolken 

Op een dag besefte ik opeens dat ik zou gaan verliezen. Ik stond 
aan het raam met een kop thee. Boven lag iedereen te slapen. 
Ik keek naar de tuin,  licht viel scheef op het gras 

en plotseling zag ik, helder als glas: ik ga verliezen. Ik weet niet 
precies wanneer, waarvan, hoe lang het duurt, hoe vaak ik mijn 
hand zal overspelen en geloven dat ik bezig ben 

met winnen, dat niets in steen staat uitgehakt. Ja, ik ga verlie-
zen, volkomen. Nooit geef ik me over, nooit. Waarom niet? Ik 
nam een slok die smaakte naar  de warmte van een dier en 
dacht: 

ik kan nu niet verdrinken want ik hang boven het water. Ik kan 
geen voorzet missen, want de bal is in de wolken. Ik kan geen 
dag meer ziek zijn, ik word immers niet meer beter.         

En ik kan niet meer verliezen  want dat heb ik al gedaan.  
 

Heytze: “ Bij het schrijven van het  gedicht voor Evert, een 
opdracht aan mezelf, besefte ik dat ik altijd tegen hem 
heb opgekeken. Om precies te zijn: ik sta nog altijd om-
hoog te kijken, in dat bevroren moment op het voetbal-
veld , tot hij tevoorschijn komt – hij en alle anderen die in 
de wolken zijn verdwenen.” 

 

Jan ‘t Mannetje                                                     
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Vrouge Vogels ien Onderndaam ( 182 ) 

Tekst: Kees Willemen 

Foto’s : Sieb- Klaas Iwema ; Kees Willemen 

De zon schijnt .Het is het mooiste weer van de wereld op het 
moment dat ik dit overzicht begin te schrijven. En dat is  
precies wat het weer doet wanneer ik me probeer te herinne-
ren hoe de afgelopen maand eruitzag. Ik voel me eerlijk  
gezegd een beetje voor de gek gehouden want het lijkt wel of 
ik met alle geweld moet vergeten wat voor rare maand okto-
ber wel niet was.  
 
Ik bedoel dan nauwkeurig gesteld de periode van maandag 27 
september t/m. zaterdag 23 oktober. Zeven en twintig dagen 
zijn dat. En die bijna vier weken had er een grote verandering 
plaats. Iedereen merkt nu wel dat het heel hard gaat met de  
donkerte ’s avonds. Om een indruk te geven maandag 27 sept. 
ging de zon al onder om 19u21, maar zaterdag 23 oktober sloeg 
de donkerte al veel eerder toe: om 18u20. Nauwelijks te geloven 
om zeven uur ’s avonds is het al pikdonker. Ook ’s  ochtends is 
dat goed te merken. Iedereen die vroeg naar zijn werk of school 
moet, heeft dat kunnen meemaken. Autorijden of op de fiets in 
het donker. Niet zo gek dat we het gevoel hebben dat de donkere 
dagen voor Kerstmis nu al begonnen zijn. In feite hangt dat af 
van het aantal uren dat de zon theoretisch boven de aarde staat. 
Maandag 27 september was dat nog een royale 11u 54.  
Een maand later op zaterdag23 oktober nog maar net iets meer 
dan tien uur, n.l. : 10u06.I n november gaat dat aantal stevig  
onder de tien uur zakken. 
 
Nog niet vol op het orgel… 
En dat heeft indirect gevolgen gehad voor de temperatuur. Er zijn 
al een aantal ochtenden geweest dat ik voor het eerste de winter-
jas aan moest. Laat zich denken hoe fris het soms was om 06u00 
’s ochtends. Er was een ochtend dat we zelfs even heel dicht bij 
het vriespunt zaten: zondag 10 oktober met maar twee graden 
boven nul. In het begin van deze periode leek het daar totaal nog 
niet op. Ik registreerde op maandag 27 september nog vijftien 
graden rond die tijd. Wat was nu de gemiddelde ochtend-
temperatuur in de maand oktober?  Wel, vergeleken met12,88 
graden van de maand  september, ging die aardig de min in en 
kwam maar uit op een armzalige 9.88. Ik breng maar even de 
temperatuurontwikkeling van de maanden daarvoor in herinne-
ring, dan kan iedereen zien hoe snel het kwik nu naar beneden 
gaat. : Sept.: 12,88 ; Augustus 13,1 ; Juli: 14, 7 ; Juni , nat en 
koud : 12,7 ; Mei: 6,9  en april , tenslotte 2,5 . Goed valt uit dit 
overzicht om zes uur ’s ochtends te zien, wat voor relatief koude 
zomer en lente we gehad hebben dit jaar. Maar ook dat het nu in 
oktober gemiddeld nog aanzienlijk warmer was dan in mei en 
april. Ochtendtemperaturen zijn leuk maar dit soort overzichten 
zijn alleen maar compleet wanneer duidelijk is wat de gemiddel-
de hoogste temperatuur om 12u00  was. Wel voor deze maand 
oktober was die 14, 4 graden. Een behoorlijke daling vergeleken 
met die van september, 19 graden. De warmste middag was op 
dinsdag 17 oktober  met 17 graden. Aardig fris maar wel  
passend bij een naderende herfst , zo zou ik deze bijna vier  
weken willen betitelen. Maar toch ging de herfst, naar mijn idee , 
nog niet vol op het orgel. 
 
Wat ik daarmee bedoel is dat met name de wind zich niet van zijn 
aller grimmigste kant heeft laten zien. Er waren maar twee dagen 

dat het echt behoorlijk hard waaide: vrijdag 15 oktober met 
windkracht 6 en donderdag 21 oktober , windkracht 5. Het 
effect is ook goed te zien aan de kruinen van de bomen. Bomen 
zitten in bijna alle gevallen nog relatief aardig in het blad.  
Hoewel de sapstroom langzamerhand wordt stopgezet. Dat  
veroorzaakt het echte vallen van het blad. Maar ook in de wind-
richting kondigt zich de naderende herfst aan. Van de 27 dagen 
woei het 15 keer uit het zuidwesten en zuiden. Maar 9 dagen 
zat de wind in het zuidoosten. En slechts 3 dagen kwam de 
wind uit het noordwesten: donderdag 30 september; maandag 
11 oktober en zaterdag 16 oktober. Ik zou zeggen:  we hebben 
te maken met zeer mild herfstweer waarbij de boeren nog  
aardig uit de voeten konden op het land.  Dat bleek ook wel uit 
de koortsachtige drukte.  
 
Zesde snee gras! 
En konden ze uit de voeten met maaien, maïs verhakselen en 
bieten rooien? Was het niet te nat op de landerijen? Er is maar 
een dag geweest dat ik dacht oei… Woensdag 29 september 
kwam er 25 mm. regen naar beneden hier. Natuurlijk heeft het 
in deze maand regelmatig wat geregend. Uiteindelijk bereikte 
deze maand een neerslagwaarde van 114,5 mm. Vergeleken 
met september  is dat enorm veel. Toen viel er maar 13 milli-
meter. Augustus kreeg  94,5 mm. op zijn dak. Juli 80 , maar de 
natte maand Mei spant nog altijd de kroon met 120 mm. Toch 
is het niet helemaal eerlijk. Wanneer we een jaar teruggaan, 
oktober 2020, viel er in die maand maar  85,5 mm. Het jaar 
daarvoor, 2019,in diezelfde periode 140 mm. In het jaar 2018 
was het in oktober zelfs zo droog dat ik het niet eens genoteerd 
heb. Oktober leverde dus een heel gefluctueerd beeld op met 17 
dagen regen en 10 dagen droog weer. Met name woensdag 6, 
donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober was het zo’n mooi 
najaarsweer dat loonwerkers als een gek gingen maaien. Hier 
aan de oostkant van het dorp werd op de percelen van Harm 
van der Giezen en Harrie Rozeboom de zesde snee gras binnen-
gehaald. Eigenlijk is dat tegen alle verwachtingen in , gezien 
het zeer koude voorjaar. Er gebeurde nog iets waaraan we  
misschien wel af en toe dachten maar liever verdrongen hebben 
langzamerhand. De maand oktober was de maand van de aard-
bevingen door de gaswinning. Maandag 4 oktober beefde de 
grond zelfs drie keer op een dag. Om 05u00 met als epicentrum 
Zeerijp en met een kracht van 2.5 op de Schaal van Richter. 
Om 15u33 was het in Appingedam raak : 1.8 . En om 21u00 
weer in Zeerijp , nu s l e c h t s 2.2.Twee dagen later, woens-
dag 6 oktober was het weer raak. Opnieuw met als epicentrum 
Zeerijp 1.8. En vrijdag 15 oktober was de aarde onder ons hier 
in Noord Groningen nog niet tot rust gekomen. Opnieuw kon 
genoteerd worden als epicentrum : Zeerijp, 1.1.Ik ben inmid-
dels de tel kwijtgeraakt hoeveel van die bevingen we dit jaar 
reeds hebben gehad. Waar ik wel benieuwd naar ben is of er in 
ons dorp nog veel schade gemeld is aan het Instituut Mijn-
bouwschade Groningen [ IMG ]. Voor het goede begrip Onder-
dendam ligt nog geen 13 km. van Zeerijp af.  
 
Laatste zwaluwen 
En de natuur hoe reageerde die op dit alles? Ik denk niet dat de 
aardbevingen de reden waren dat de meeste boerenzwaluwen 
eind september vertrokken zijn uit de diverse schuren in het 
buitengebied. Wel, heel raar, ik heb de laatste week van sep-
tember totaal niet het zich verzamelen van de zwaluwen gezien 
op omheiningdraden of dakranden. Maar 27 september meldde 
de vaste fotograaf van deze rubriek, Sieb – Klaas Iwema , dat 
alle zwaluwen uit zijn schuur vertrokken waren.  Bijna kan je 
de klok gelijk zetten op het vertrek van de zwaluwen. Kijk 
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maar eens naar de volgende reeks: Dit jaar, 2021 , dus 27 sep-
tember ; 2020: 15 september; 2019: 28 september; 2018: 28 
september; 2017: 21 september; 2016: 18 september; 2015 : 
27 september; 2014: 27 september; 2013 : 24 september; 
2012: 7 oktober; 2011: 25 september ;2010: 23 september en 
in 2009 : 18 september. Maar het verhaal is nog niet af. Want 
begin oktober zag Sieb- Klaas dat ergens diep in zijn schuur, op 
de plek waar twee draagbalken samenkomen er nog een nestje 
was en op 12 oktober vlogen daar echt de laatste zwaluwen met 
hun jongen uit. De laatste uitvliegdatum was dit jaar bij hem 
dus niet 27 september maar 12 oktober. Dat is wel heel straf, 
zouden onze zuiderburen zeggen.  
 

Strontvlieg 
Zwaluwen mogen dan verdwenen 
zijn. Vaste bezoekers blijven ko-
men. Zoals heel opmerkelijk een 
Kokmeeuw  [ Larus ridibundus 
L.  ]. De Latijnse tweede naam 
duidt op het geluid dat hij maakt 
en dat  sterk op menselijk lachen 
lijkt. Deze heeft zeker een hele 
week iedere ochtend in het zelfde 
paardenweitje langs het Boterdiep 
aan de overkant van de Bedumer-
weg gezeten. Net als de regelmatig 
opduikende Grote Zilverreiger 
[ Egretta alba L. ] die in de mid-
dag bijna de hele maand te zien 

was langs een van de sloten die grenzen aan de percelen die 
André van der Schans in gebruik heeft  naast het huis van Afke 
Lanting. En de brandganzen [ Branta leucopsis L. ]  meer dan 
dertig stuks zag ik ook nog vaak overvliegen. De drie dagen dat 
het heel mistig , 7, 8, 9 oktober hoorde ik ze voortdurend luid 
roepend ronddwalen in de mist. Er zijn maar heel weinig wilde 
bloeiende planten meer op dit moment. Bijna roerend vond ik 
de twee bloeiende paardenbloemen in de berm naast het uitge-
strekte perceel van de familie van der Giezen. De enige plant 
die nog bloeide in de wijde omgeving. [ Foto 1 ]. Nee nu spreek 
ik me zelf tegen want zondag 17 oktober zag ik nog een grote 
verzameling Gewone Gele Drekvliegen, ook wel Strontvliegen 
genaamd [Scatophaga stercoraria L. ] zich te goed doen aan de 
nectar van een berenklauw [ Heracleum sphondylium L. ]. 
Blijkbaar hebben deze vliegen ook nog een voorkeur voor ander 
voedsel dan koeienpoep[ foto 2.].. De berenklauw wordt overi-
gens ten onrechte gezien als veroorzaker van veel ellende en 
daarom vaak in bermen afgemaaid of zelfs uitgestoken. Maar 
hij wordt gewoon verward 
met zijn evenknie, de Kau-
kasische Berenklauw [ Hera-
cleum montegaziammum L. ], 
die soms wel twee meter 
hoog kan worden en waar je 
voorzichtig voor moet zijn 
omdat je bij aanraking, wan-
neer er sap vrijkomt  , grote 
brandblaren kunt oplopen. 
Dat is een exoot . Een wilde 
plant die om zijn schilderach-
tig voorkomen ooit door 
plantenverzamelaars is bin-
nengebracht om mee te pron-
ken in kassen en daarna in het 
wild is terecht gekomen.  
 
Eetbaar?? 
Maar oktober was toch vooral de maand dat je overal padden-
stoelen zag opduiken. Soms op de meest onmogelijke plaatsen. 
Zo loop ik bijna iedere dag een rondje in de middag waarbij ik 
langs de meidoornhaag kom, die de weitjes langs het Boterdiep 
afgrenst van het fietspad Boterdiep OZ. En onder die haag zag 

ik ineens een aantal witte 
vlekken. Tot ik eens goed 
keek en ontdekte dat het geen 
verfrommelde papieren zak-
doekjes met inhoud waren 
maar een stel Geschubde 
Inktzwammen [ Coprinus 
comatus L. ] .Foto 3 ]. Sieb-
Klaas Iwema  ging zijn ruime 
erf ook eens inspecteren op 
paddenstoelen en vond in de 
buurt van zijn bomen een 
aaneen geklitte verzameling 
Bleke Oesterzwammen 
[ Pleurotus pulmonarius L. ] 
[ Foto 4 ] . Ik vraag me af of 
je deze wilde soort zonder 
risico kunt eten. Dat geldt 

volgens mij niet voor de fantastische uit elkaar voortspruitende 
hoeveelheid zadelzwammen [ Polyporus Squamosus L. ][ Foto 
5. ], die op dood hout groeien en dat langzaam verpulveren. Ko-
men op allerlei soorten bomen voor.  
Vast zal menige lezer van deze rubriek in en om het huis nog 
wel meer paddenstoelen kunnen vinden nu en de komende 
maanden . Geldt ook voor het Onderdendamsterbos. Dus moch-
ten jullie iets bijzonders vinden buiten, een plant, dier , boom of 
paddenstoel, maak een foto en  een kort berichtje met een datum 
van de vondst en de mogelijke omgeving. En stuur dat naar 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  

mailto:c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl
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Winsumerweg/Onderdendamsterweg 
 

“Zo”, denk ik en “wat nu”, nu de werkzaamheden zijn gestart 
met het doortrekken van de Onderdendamsterweg naar de N 
361. Dit stuk weg zal 2023 klaar zijn en het ‘mooiste dorp van 
Nederland’ wordt ontlast. Ook zal deze nieuwe verbinding een 
aanzuigende werking hebben op al het verkeer vanuit Noord-
west Groningen en Noordoost Friesland dat richting Middel-
stum, Bedum, Ten Boer, Stad en Eemshaven moet. Ondanks 
thuiswerken, corona en weet ik niet wat al, zal het verkeer al-
leen maar toenemen. Bedum wordt straks voor een deel ontlast 
doordat aan de oost kant een weg wordt aangelegd naar de 
melkfabriek. En daar zijn de inwoners van Bedum maar wat blij 
mee! Dus al het melk die vanuit het zuiden en oosten van de 
provincie naar Bedum komt, vindt zijn of haar weg wel naar de 
fabriek. De melk uit het Noordwesten van de provincie echter 
gaat echt wel door Onderdendam naar Bedum. Wat de ver-
keerssituatie betreft is Onderdendam een ware, onoverzichtelij-
ke, flessenhals, hoe vaak de boel nu al niet muurvast zit is een 
drama en dat wordt alleen maar erger. Mensen roepen soms 
wel dat werktuigen, auto’s, vrachtwagens alsmaar breder wor-
den, maar al die voertuigen vallen binnen de wettelijke normen. 
Is zo nu en dan een transport breder of langer, dan is er begelei-
ding en zijn er ontheffingen, maar dat is zeldzaam en spreekt 
men vaak van een ‘konvooi exceptioneel’. En dan niet te verge-
ten wat al die verkeersbewegingen c.q. verkeerstrillingen aan 
schade aanrichten aan de monumentale panden in het dorp. 

Maar wat gaan we hier aan doen? Zoals de situatie nu is kan in 
mijn beleving echt niet meer. Winsum wordt ontlast, terwijl 
daar de doorstroming van het verkeer nog redelijk gaat, Mensin-
geweer is geheel ontlast met de ‘bypass’ vanaf Ranum. Maar 
Onderdendam??? De huizen op de driesprong Rechthuis/
Kamminga en het voormalige witte, nu grijze huis, staan dicht 
op de weg. De bochten zijn krap, het verkeer houdt zo nu en 
dan onvoldoende rechts en dan zit het zomaar muurvast. Ge-
volg: veel frustratie (want geduld hebben we niet meer). De 
bedrijvigheid is toch ook belangrijk voor de regio: leefbaarheid 
en werkgelegenheid. De bedrijven in deze regio zullen toch be-
voorraad moeten worden en zo nu en dan vindt er ook weer 
afvoer plaats, ik kijk heel dicht bij huis en dat is nog vrij klein-
schalig: als Freddy en Klaas-Jan voor hun brouwerij pallets met 
blikken of mout ontvangen, dan komen deze vrachtauto’s (ze 
komen echt niet met een bestelbusje) vanaf Onderdendam of 
Winsum, blijven op de weg staan, lossen met een heftruck en 
keren niet en vervolgen hun weg. Onderdendam is qua verkeer 
een drama dorp.  

We zullen toch moeten kijken naar een ‘rondweg’, in mijn bele-
ving zijn er 2 opties: noordelijk van Onderdendam, vanaf de 
Winsumerweg om de Jachthaven, bij het Onderdendamsterbos 
langs, aansluiten op de weg naar Middelstum, en doortrekken 
naar de Bedumerweg. Of de zuidwestelijke variant vanaf de 
Winsumerweg over het Winsumerdiep, voor of achter ‘Oude 
Bosch’ langs richting de Bedumerweg en verder naar de Middel-
stumerweg. De bus kan gewoon door het dorp heen blijven rij-
den, het vrachtverkeer is dan immers geweerd en een verhuis-
auto of de bevoorrading van het dorpshuis kan dan zonder pro-
blemen verlopen. 

Dit alles is een ieder toch bekend en bij de provincie weten ze 
toch ook van de prangende verkeerssituatie in Onderdendam?  

 
 
De verkeerscommissie rekent op minder vrachtverkeer door 
verkeersmaatregels, nou vergeet dat nu maar, dat gaat echt niet 
gebeuren! Wie trekt dit los en heeft zoveel lef en komt met een 
daadkrachtige oplossing?? 
 
Dick Huisman 
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Agenda 

 

11 november Sint Maarten 
16 november ALV NUT 
20 november Intocht Sinterklaas 

25 november Documentaire ‘Weg uit de Stad’ 

26 november PubQuiz 

 

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. 
 

Belangrijke telefoonnummers  
 
 

Huisartsenpost 

Na 17.00 uur en voor 8.00 uur, in het weekend  

en op feestdagen. Tel: 0900 - 9229 

 

Tandarts 

In het weekend is er om 11.00 uur en 17.00 uur  

een spreekuur. Buiten deze spreekuren is de  

verantwoordelijk tandarts na telefonisch overleg  

te consulteren. Naam en telefoonnummer van de 

dienstdoende tandarts is te beluisteren op de  

telefoonbeantwoorder van uw eigen tandarts. 

 

Apotheek  

De Vlijt 4 te Bedum tel. 050- 301 52 72 

In het weekend en op feestdagen gesloten.  

Buiten openingstijden en voor spoedgevallen  

contact opnemen met: Martini Apotheek 

(24 uur geopend) 

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen 

Tel: (050) 524 57 00 

 

Na 23.00 uur melden bij balie spoedingang 

 

Dierenartsen 

Dierenartsenpraktijk Van Stad tot Wad, Bedum  

Voor gezelschapsdieren: 050-3014260  

Voor landbouwhuisdieren: 0596-518242  

Dierenartsenpraktijk Noord West Groningen,  

Winsum Tel: 0595-441800 

 

Uitvaartverzorger  

Aaldert ten Have 

Schoolstraat 8 

9991 BJ Middelstum 

Tel. 06-48647246 

email: info@uitvaarttenhavemiddelstum.nl 

 

Politie / Brandweer / Ambulance: 

Alarmnummer dringende meldingen  

0900-88 44 

 

Grote rampen en paniek bel: 112 

Kerkdiensten  

Hervormde gemeente Onderdendam  

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

 

datum     uur    bijzonderheden   voorganger   

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 
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 Kopij is van harte welkom! 
 
Heeft u een nieuwsbericht, een oproepje, heeft u een 

(digitale) club opgericht en zoekt u deelnemers, wilt u 

zichzelf of iemand anders voorstellen, heeft u een mooi 

(dorps)verhaal, een goed idee of wilt u oproepen tot  

actie? Laat het ons weten!  

 

Stuur uw kopij in word per e-mail, naar de redactie 

van het Nijsjoagertje: nijsjoagertje@gmail.com 
 

Jaaragenda 
Graag voor (bijna) elke laatste zondag van de maand: 
 28 november 
 2 januari 2022 
       

Redactie 

Brenda Stavast en Erika Witsenboer Eilander 

 

Bijdragen van 
CPO, NUT, Peuterspeelzaal, Kees Willemen, dorpshuis 
Zijlvesterhoek, Jan ‘t Mannetje, Jantje Bulthuis, Dick 
Huisman, Verzoamelstee 
  
Foto’s 
Kees Willemen, Sieb-Klaas Iwema, 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 

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. 

 
Waterplas ik zie je . 
Als de zon komt, 
neemt ze je weg. 
Je bent niets. 
Ik ben iets, 

maar een kleine iets. 
Het heet mens. 

Ik zie je , 
nu ben je weg, 

ik niet. 
 

~ Jantje Bulthuis ~ 

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