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20 april: van VDO naar Dorpsberaad
Op woensdag 20 april as zal het er dan eindelijk van komen. Het officiële eind van de
VDO (Vereniging van Dorpsbelangen Onderdendam) en de start van het nieuwe Dorpsberaad. Zes mensen staan gemotiveerd in de startblokken om de komende jaren op
een democratische wijze de belangen van ons dorp te behartigen. Het betekent tegelijkertijd het einde van een periode, waarin Dethmer Jonkhoff als waakvlamcoördinator
het oude VDO op allerlei momenten bleef vertegenwoordigen. En dat bleek de laatste
12 jaren niet zijn enige taak. Vanuit de waakvlamfunctie was hij samen met Kees Willemen en Lolke Weegenaar de initiator van de dorpsvisie die in 2016 het licht zag en nog
steeds doorloopt en wel tot 2026. Vanaf deze plek wordt Dethmer dan ook erg bedankt voor al zijn inspanningen. Lang niet altijd kreeg hij de waardering, die hij in principe verdiende. Ook ondergetekende zette zo nu en dan vraagtekens bij zijn aanpak in
deze krant. Maar wat onomstotelijk vaststaat is dat hij al die jaren deze inspanningen
leverde vanuit zijn verbondenheid met het dorp. En ongetwijfeld zal hij zijn energie
blijven aanwenden door zijn hulp aan te bieden waar nodig. De officiële overdracht kan
natuurlijk niet eerder plaatsvinden dan op de ledenvergadering van het nieuwe Dorpsberaad op 20 april. Tijdens die vergadering zullen de volgende zes mensen door de leden tot
bestuursleden kunnen
worden gekozen. Het
gaat om Haaije, Cindy,
Margot, Irma, Elze en
Kevin. Zij stellen zich in
dit Nijsjoagertje aan u
voor.
Over de status van dat
lidmaatschap bestaat
wat onduidelijkheid. Er is
een aanmeldingsformulier bij het laatste Nijsjoagertje gevoegd en het voorlopige bestuur vanhet Dorpsberaad
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doet nogmaals een oproep om dit formulier zo spoedig
mogelijk in te vullen. Ook als men lid is geweest van de
VDO is het noodzakelijk dat men zich opnieuw aanmeldt.
Aanmeldformulieren liggen in het dorpshuis bij de ingang. Aanmelden per mail naar dorpsberaad@gmail.com
kan ook. Het gaat in dit geval om een lidmaatschap per
HUISHOUDEN, waarbij alle leden boven de 16 jaar, behorend bij die huishouding, stemrecht hebben. Dus NIET alle
leden van een huishouding hoeven individueel lid te worden. Doe dit alstublieft nog voor 20 april!! In een kort gesprek mocht ondergetekende kennis maken met de zes
potentiële bestuurders. Er zitten een aantal nieuwe gezichten bij, mensen, die nog maar kort in ons dorp wonen
en na het lezen van dit krantje weet iedere dorpsbewoner
tenminste de achtergrond van degene op wie gestemd kan
worden. Het feit dat er mensen tussen zitten, die nog geen
jaar in Onderdendam wonen, toont hun betrokkenheid.
Hoe moeizaam was het zoeken naar nieuwe VDO bestuursleden niet zo’n tien jaar geleden. In die zin is het een
schot in de roos geweest om Mayke en Maartje een paar
jaar geleden te vragen ondersteuning te bieden bij het
proces van het opnieuw opzetten van een democratisch
model. Helaas heeft de CORONA ellende ervoor gezorgd
dat het allemaal wat langer heeft geduurd dan verwacht.
Over die oorzaken gaan we het niet meer hebben. Met
name vanaf het moment dat de term kwartierrmakers is
gevallen, is er door een flinke groep mensen hard gewerkt.
En uit die groep hebben deze 6 mensen zich bereid verklaard het karretje te willen trekken. Dat betekent in de
eerste plaats een hoop administratief gedoe. Statuten, die
gemaakt/herzien moeten worden, er zal een bezoek aan
de notaris gebracht moeten worden, kort om handelingen,
die met het democratisch proces nog nauwelijks een relatie hebben.

dat het Dorpsberaad initiatieven uit het dorp niet alleen
hoeft te beoordelen, maar ook kan faciliteren. Er ligt tenslotte naast het jaarlijkse DORPSBUDGET van de gemeente het Hogeland ook een flinke smak geld te wachten, waarover het dorp kan beschikken in het kader van
de plaatsing van de nieuwe hoogspanningsmasten langs
ons dorp. Het werkt uiteindelijk een stuk gemakkelijker
met wat financiële armslag. Vanaf deze plek wenst het
dorp het nieuw te kiezen bestuur van het Dorpsberaad
dan ook heel veel succes.
DUS: op 20 april 20.00 uur Algemene Ledenvergadering
in het Dorpshuis Zijlvesterhoek. Op de agenda: nieuw
leven voor VDO in de vorm van Dorpsberaad Onderdendam. Iedereen is welkom. Leden van VDO, leden die
zich afgelopen weken aangemeld hebben voor Dorpsberaad Onderdendam en mensen die nog geen lid zijn.
Eddy Buisman
Mijn naam is Kevin Koerts en met
mijn 21 jaar ben ik de jongste van het
clubje mensen dat het VDO nieuw
leven in wil blazen. Ik woon al mijn
hele leven aan de Beckeringhstraat,
op nummer 8 met mijn ouders, 2
broertjes en 1 zusje en onze hond
Boy. Doordeweeks ga ik voltijd naar
school in Assen. Daarnaast werk ik in
de avond uren bij de horecagroothandel Hanos te Groningen. In het weekend voetbal ik in
het 1 e elftal van SVO en probeer ik mijn zaterdag zo gezellig mogelijk in te vullen. Ik ben al vanaf het begin
nauw betrokken bij het opzetten van het “Dorpsberaad”
en ik kijk er dan nu ook echt naar uit om, samen met mijn
collega’s, de leefbaarheid van Onderdendam in stand te
houden!
Tot snel in het dorp(shuis)!

Toch hebben ze er zin in. Op mijn vraag wat te doen met
de lopende dorpsvisie en de vele werkgroepen, die al jaren
aan het werk zijn, volgde het meest logische antwoord. De
dorpsvisie zal ongetwijfeld wat afgestoft moeten worden,
er zal flink geëvalueerd gaan worden en natuurlijk ligt het
voor de hand op basis van de lopende visie een nieuwe
visie te ontwikkelen. Er is immers al veel gerealiseerd,
maar de tijd heeft niet stil gestaan en sommige onderdelen verdienen een flinke vernieuwing om nog maar te zwijgen over aanvullingen. Ook de verhouding als Dorpsraadsbestuur en de verschillende werkgroepen en verenigingen
verdient nader bestudeerd te worden. Wat dat betreft
komt er een hoop werk op de zes mensen af, waarbij het
dorp gevraagd wordt hen een beetje de tijd te gunnen om
alles op een rij te krijgen om een echte nieuwe start te
kunnen maken. Gezien het enthousiasme van de nieuwe
bestuursleden mag het dorp er op rekenen dat ze van zich
laten horen. Wat natuurlijk erg aantrekkelijk is, is het feit

Mijn naam is Cindy Hovinga, ik ben
50 jaar en woon sinds 2009 in Onderdendam; eerst aan de Uiterdijk en nu
al weer
10 jaar aan de Stadsweg nr 19. Ik
ben een geboren en getogen Groningse, alhoewel ik geruime tijd, 13
jaar, voornamelijk in het Westen heb
gewoond. Dit vanwege mijn studie Personeel & Organisatie en mijn
baan als extern organisatieadviseur voor zowel ministeries en gemeenten als voor bijv. het NFI, de Belastingdienst en onderwijsinstellingen, met als meest exotische
opdrachtgever de Universiteit van Antwerpen. Ik kijk er
met veel plezier op terug.
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baan veranderd en werk ik als directeur-bestuurder voor
woningcorporatie Accolade in Heerenveen. Ik ben geboren in het prachtige kleine stadje Sloten in Friesland. Sloten en Onderdendam lijken wel wat op elkaar. Ik heb heel
veel zin om me in te zetten voor de leefbaarheid van ons
mooie Onderdendam

Eenmaal in Onderdendam heb ik me jarenlang ingezet als
bestuurslid (van de VVO en de Stichting SBO) maar ook als
vrijwilliger in het dorpshuis en als lid van het cabaret. Momenteel ben ik samen met de andere kwartiermakers druk
bezig de vernieuwde VDO - het Dorpsberaad Onderdendam- vorm te geven. Het is toch fijn als we (weer) georganiseerd voor onze dorpsbelangen kunnen opkomen en leuke dingen voor onszelf kunnen bewerkstelligen. Met het
Dorpsberaad moet dit makkelijker én democratischer worden. Ik hoop daarom op een feestelijke "volle bak” bij de
Algemene Ledenvergadering. Het kan nu weer!

Graag stel ik mij even voor: mijn
naam is Haaije Koenders (43 jaar) en
woon nu iets meer dan een jaar in
Onderdendam. Mijn partner is Annelies Wierenga en we hebben 5 kinderen (18, 16, 13, 9 en 5 jaar). De jongste is onze pleegzoon die structureel
bij ons woont. We wonen aan de
Uiterdijk 3 in de voormalige kruidenierswinkel en smederij van Onderdendam. Een mooie plek aan het water en
naast de molen. Ondanks dat we nog niet zo lang in Onderdendam wonen hebben we wel het gevoel dat we onze plek hier hebben gevonden. Ik ken nog lang niet alle
mensen Onderdendam, maar het contact wat ik wel heb
gehad is erg prettig. Via het dorpsberaad wil ik graag
mijn steentje bijdragen aan het dorp en ik hoop nog veel
leuke contacten in het dorp op te bouwen. Ik werk als
zelfstandige en voer voornamelijk maatschappelijke opdrachten uit op gebied van bewonersparticipatie, duurzaamheid en werk en inkomen. Met vriendelijke groet,
Haaije Koenders

Hallo! Mijn naam is Margot Vochteloo
en ik ben sinds 2016 regelmatig in Onderdendam te vinden. In dat jaar ontmoette ik namelijk mijn vriend Wiebe
Zwerver, die een geboren en getogen
Onderdendamster is. Inmiddels zijn we
ook de trotse ouders van onze dochter
Ninthe, die 17 maanden oud is.
Het was al snel duidelijk dat wij beiden
graag in Onderdendam zouden willen
wonen. Het gezellige en actieve dorpsleven, waar we al flink aan deelnamen, trok ons wel. In 2017
kregen wij de kans om ons huis aan de Stadsweg te kopen.
Na een start met de verbouwing, zijn we in januari 2018
daadwerkelijk verhuisd. In de jaren daarna hebben we flink
verbouwd en is bijna het hele huis aangepakt. Het einde
komt nu gelukkig in zicht, met nog enkele projecten op ons
‘to do-lijstje’.
De afgelopen jaren ben onder andere ik actief geweest in
het dorp als lid van de volleybal, als lid van het Cultureel
Podium Onderdendam en als vrijwilliger tijdens Scheepsjoagen. Sinds een aantal maanden ben ik ook betrokken bij
het Dorpsberaad in oprichting, een super leuke uitdaging!
Ik vind het tof dat ik mij op deze manier in kan zetten voor
het dorp en haar bewoners. Mocht je een keer iets willen
weten of bespreken, spreek mij dan gerust aan!

Mijn naam is Irma Schuurman en ik
ben geboren, getogen en gebleven
op de Groninger klei. Ik ben verknocht aan Het Hogeland. Na
zwerftochten tussen Zeerijp, Ten
Boer, Winsum, Groningen en Bedum ben ik samen met Jelle en
dochter Else een jaar geleden in
Onderdendam neergestreken. Samen hebben we 6 kinderen,
5 schoondochters, een ‘a place to
be’-zoon en sinds 26 maart jl. hebben we een prachtige
kleinzoon. Mijn vrije tijd vul ik met (moes)tuinieren, fietsen, wandelen (met de hond) en saxofoon spelen. Ik
spreek graag af met vrienden en familie en kook ook
graag. Tijd te kort dus eigenlijk! In mijn werkzame leven
ben ik directeur- bestuurder van stichting Werk op Maat.
Een ontzettend leuke stichting die staat voor ‘mee kunnen doen’. En met die missie ben ik aardig verweven. Zo
zie het Dorpsberaad en mijn rol daarin ook; zelf actief
meedoen in het dorp én iedereen gelegenheid geven mee
te praten en te denken over het dorp. We zijn daar als
een goed en gezellig team mee gestart en kijken er naar
uit om 'aan de slag' te gaan.

Hallo dorpsgenoten! Mijn naam is
Elze Klinkhammer en ik ben 57 jaar.
Sinds 2013 woon ik in Onderdendam.
Ik ben getrouwd met Lolke Weegenaar en we wonen op Oudebosch.
Alle kinderen zijn inmiddels uitgevlogen. Samen hebben we vijf kinderen
in de leeftijdscategorie 40-20 jaar.
Qua kleinkinderen staat de teller op
4 en nummer 5 is in aantocht. Voor
Corona werkte ik bij Rijkswaterstaat. Iedere werkdag was
ik van 7 tot 7 van huis. Lockdown en thuiswerken heeft me
dichter bij ons dorpsleven gebracht. Praatjes tijdens de
ommetjes met de hond en vrijwilligerswerk op het terras.
En sinds het najaar ben ik betrokken bij de dorpsdemocratie en het dorpsberaad in oprichting. Inmiddels ben ik van

Ik hoop jullie bij gelegenheid eens te ontmoeten
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"SCHATTEN VAN MIJN TUIN"
Op zaterdag 28 mei a.s. organiseert DEKERK,
bij goed voorjaarsweer, een buitenmarkt voor
en door inwoners van Onderdendam, op het plein
voor DEKERK, Bedumerweg 34.
Tijd: van 11.00 uur tot 16.00 uur.
DOEL: ontmoeting, gezelligheid en betaalbare prijzen
Je kunt aanbieden
*
planten/stekjes voor binnen en buiten
*
zaden
*
tuinboeken/tuinbladen
*
manden/potten/vazen
*
kleine tuinaccessoires

Beste Verzoamelsteesters
,
Fijn, dat we weer een mooie groep bezoekers
mochten ontvangen.
We respecteren diegenen, die nog huiverig zijn voor grote
groepen, wellicht zien we jullie op een later tijdstip.
Het programma voor APRIL ziet er als volgt uit:
7 april

Michiel van der Meer, vaste bezoeker
van "de Verzoamelstee" is een groot
liefhebber van jagen in de natuur. Hij
vertelt over zijn passie, maar ook
over de voors en tegens van de jacht.
Ondersteund door beelden en materia
len.

14 april:

Neut,n schait,n
Dit behoeft geen verdere uitleg!!!

21 april :

Bezoek aan het Vlasmuseum in Stedum.
De heer Hofman leidt ons rond.
Wil je mee, graag opgave bij Corry Mulder

28 april:

Informatie en aanmelding tot 14 mei a.s. bij
info@dekerkonderdendam.nl

EXPOSITIE in DE KERK
Van 15 april t/m 8 mei exposeren Rieneke Gollnau en
Edwin Gissen in DE KERK.
Beide kunstenaars wonen hier in Onderdendam.

Koffie met een VERRASSING……..

Edwin Grissen

Hartelijke groet van de werkgroep

In het begin van mijn schilderspraktijk heb ik mij voornamelijk geprofileerd als schilder van maritieme onderwerpen. In de loop van de tijd zijn daar vanuit mijn nieuwsgierige aard uiteenlopende thema's bij gekomen. Langzamerhand lijkt er geen grens te zijn aan mijn repertoire. Ik
beschouw mij wel nog steeds als een natuurschilder. Het
liefst sta ik buiten in de natuur te schilderen. Naast de
natuur laat ik mij ook verleiden tot het schilderen van de
4

stad Groningen. Het liefst beeld ik de zaken af zoals ze zijn,
zonder te idealiseren. Wel hecht ik veel waarde aan het
juiste licht.

Als je het handig vindt, neem dan zelf
even een mandje o.i.d. mee om de gevonden eieren in te stoppen tijdens het zoeken.

Rieneke Gollnau
De spelregels zijn simpel:










Haar werk bestaat sinds 2016 overwegend uit tekeningen
gemaakt tijdens zwerftochten over het Lauwersmeer en
het Reitdiep met de “EEMS”
Op deze tochten heeft zij de weidsheid, puurheid en openheid van dit gebied vastgelegd. De keuze viel op kleurpotloden omdat dit materiaal weinig ruimte nodig heeft.
“Klein” leven en minimalistisch werken: Een kist, een tekenblok en kleurpotloden zijn genoeg om de essentie van
leven en schoonheid van wat zij onderweg ziet vast te leggen. Het zijn poëtische verstilde monumentjes van licht,
lucht, water en weidse vlaktes geworden. Gemaakt met
niet meer als 10 tot 12 kleurpotloden.
Het is de essentie van het leven en de schoonheid van wat
zij onderweg ziet die zij in haar tekeningen wil laten zien

Er is per leeftijdscategorie een zoekgebied afgezet
waarbinnen je de eieren moet zoeken
Let op! Maximaal 10 eieren per persoon
De twee leeftijdscategorieën zijn:
Kinderen t/m 6 jaar
Kinderen van 7-10 jaar
Voor beide leeftijdscategorieën zijn er ook 3 speci
ale eieren’ verstopt (voor kinderen t/m 6 jaar is
dit een konijn, voor kinderen van 7-10 jaar is dit
een kuiken)
Let op! Maximaal 1 speciaal ‘ei’ per persoon
Je mag een half uur zoeken

De gevonden eieren kun je als je klaar bent omruilen
voor chocolade eitjes. Voor de speciale ‘eieren’ (konijn/
kuiken) krijg je een verrassing!

Papa’s en mama’s mogen mee het zoekgebied in,
maar de kinderen moeten natuurlijk zoveel moge
lijk zelf de eieren zoeken

Graag vooraf aanmelden per email (geef ook even
je leeftijd aan en op welke tijd je mee wilt doen)
via cultuurinonderdendam@gmail.com
Zie voor Koningsdag activiteiten elders in dit blad.

Word vrijwilliger bij het dorpshuis
Zijlvesterhoek

Paaseieren zoeken
Pasen komt er weer aan
en dit jaar zijn er ook in
Onderdendam paaseieren
verstopt! In het Onderdendamsterbos organiseren
we op zaterdag 16 april
voor de kinderen t/m 10
jaar Paaseieren zoeken. Dit
doen we in twee rondes,
zodat er voor iedereen een kans is om een keer mee te
doen. Kom jij ook zoeken?

‘Voorjaarsschoonmaak’, ‘Onderdendam doet’,
‘klusmorgen’.
Vrijwilligers van het dorpshuis krijgen in april een email
waarin zij zich kunnen aanmelden voor de vrijwilligersmorgen op 23 april. Gezamenlijk steken we dan de handen uit de mouwen om het dorpshuis voorjaars klaar te
maken.
Er zijn echter ook inwoners van Onderdendam en daarbuiten, die het misschien wel leuk lijkt om vrijwilliger te
worden bij het dorpshuis. Zij kunnen deze ochtend kennismaken met de mensen die ons dorpshuis ondersteunen. Mocht je interesse en/of vragen hebben, kom dan
gerust langs en loop even naar binnen tijdens onze klusmorgen. Er is altijd wel iemand, die je kan informeren
over wat het vrijwilliger zijn inhoudt. Er zijn verschillende
groepen vrijwilligers, zo is er onder andere een bakgroep
op de zaterdag, een groep die de terrasdiensten in het

Wanneer: Zaterdag 16 apri
Waar: Onderdendamsterbos (Warffumerweg)
Tijd: 9:30-10:00u & 10:30-11:00u
Opgave deelname: cultuurinonderdendam@gmail.com
(geef ook even je leeftijd aan en op welke tijd je mee wilt
doen)
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weekend doet (zie ook de oproep hieronder in het Nijsjoagertje) en een groep vrijwilligers voor overdag voor tijdens
de verhuur van de vergaderzalen.

Op 23 april tijdens de klusjesdag in het dorpshuis kun je
het terras en keuken bewonderen en kun je nog meer
informatie krijgen.
Krijg je er nu al zin in, geef je dan op bij mij. Dit kan via
de mail of app (bejastas@kpnmail.nl of 0619891123)

Vele handen maken licht werk.
Wil je je nu al opgeven als vrijwilliger? Stuur dan even een
mailtje naar secretariaatzijlvesterhoek.gmail.com en vermeld daarin wat je graag zou willen doen en eventueel
waar je het dorpshuis mee kunt helpen.

Ik kijk uit naar je bericht!!!
Met vriendelijke groet,
Jacqueline Helmholt, Planner terrasdiensten dorpshuis
“Zijlvesterhoek”

Jaaaaaaaaaaaaa we kunnen
weer en we hebben jou nodig!

Paasactie peuterspeelzaal loopt weer
goed!

Nu alle corona maatregelen van de baan zijn is het tijd om
het terras van het dorpshuis weer te openen. Afgelopen
twee jaar hebben we wel gedraaid, maar minimaal en we
willen het graag weer terugbrengen op het oude niveau!

Dank jullie wel voor alle bestellingen
van paasbroden die deze week al binnenkwamen. Samen met Bakkerij
Hoekstra uit Bedum organiseren we
deze smakelijke actie. Van heerlijk
suikerbrood, ouderwets krentenbrood
tot een luxe paastulband en nog meer
lekkers mogen we verkopen van de bakker en de winst
gaan we gebruiken voor uitjes voor de peuters. Als u nog
niet besteld heeft, kan dat nog tot en met zaterdag 2
april. Als u geen bestellijst van ons in de brievenbus heeft
gevonden, mag u die deze week ’s ochtends natuurlijk
nog komen ophalen bij de peuters. Alleen op woensdag
is de peuterspeelzaal gesloten.
De ingevulde bestellijst kunt u in de brievenbus van de
peuterspeelzaal of in de brievenbus van het Dorpshuis
doen.
In de week voor Pasen komen we de bestellingen bij jullie bezorgen. Uiteraard doen we dat nog steeds coronaproof. We vragen jullie indien mogelijk contant en liefst
gepast te betalen en zullen dat zoveel mogelijk contactloos laten
verlopen.

Hoe was het ook alweer?
Het terras van het dorpshuis wordt gedraaid door vrijwilligers uit en buiten het dorp. Het terrasseizoen start op 1
mei en op 1 oktober ruimen we de boel weer op.
De openingstijden zijn als volgt: zaterdag van 11:00 tot
20:00 en zondag van 11:00 tot 19:00.
Op het terras wordt er gebruik gemaakt van een kleine
kaart (appeltaart, soep van de Molenaar, tosti’s en natuurlijk frituurgerechten).
Op zaterdag is het dorpshuis nu al open van 17:00 tot
20:00 voor het ophalen van snacks en sinds kort mag het
ook weer in het dorpshuis genuttigd worden.
De vrijwilligers van de bakdiensten draaien van mei tot
oktober de terrasdiensten van 16:00 tot 20:00 uur. Er blijven dus nog 3 diensten over. Zaterdag van 11:00 tot 16:00
uur; zondag van 11:00 tot 15:00 uur en zondag van 15:00
tot 19:00 uur. Let op: op zondag is het niet de bedoeling
dat er frituur wordt besteld om op te halen, we draaien
dan immers maar met twee mensen. Wel kan er friet genuttigd worden op het terras uiteraard.
Tot de corona pandemie konden we dit steeds net bemensen, maar aankomend seizoen wordt dat een uitdaging.
Er zijn vrijwilligers gestopt om diverse redenen dus u/je
raadt het al we zijn op zoek naar nieuwe terrasvrijwilligers!!

Ophalen is
helaas niet
mogelijk, de
peuters gaan
namelijk zelf
ook weer op
pad: paaseieren zoeken
op de boerderij van de
familie de
Haan in Bedum.

Woon je net in dit dorp dan is het een super leuke manier
om mensen en het dorp te leren kennen en woon je hier al
langer dan is het leuk om de nieuwe mensen te leren kennen.
We werken met een online rooster (www.inzetrooster.nl)
en je kunt dus online je beschikbaarheid opgeven. Elke
dienst bestaat uit twee vrijwilligers, dus je bent nooit alleen. Kun je minimaal 1 dienst per maand draaien dan ben
je meer dan welkom. En hoe meer mensen hoe beter we
kunnen plannen. Dus geef je op!
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Vrouge vogels ien Onderndaam (187)

heen te breken, zoals op zaterdag 26 Maart [ Foto 1 ]

Tekst: Kees Willemen
Foto’s: Sieb-Klaas Iwema en Kees Willemen

Zelfs zeventien graden
Je zou denken dat vertaalt zich wel in de temperatuur.
Maar heel tegenstrijdig, dat is niet het geval. Maart was
echt een koude maand met een gemiddelde ochtendtemperatuur om zes uur ’s ochtends van 1.1 graad. Ongelooflijk als je bedenkt dat de temperatuur op dat zelfde tijdstip in Februari 5 graden was en in Januari 4,
7. Vaak zweefde die in Maart rond het vriespunt. Met
een aantal uitschieters van matige vorst op vrijdag 4
Maart: min 6 . En idem dito dezelfde temperatuur op
donderdag 10 Maart. De zon zorgde er dan wel voor dat
het kwik tegen het middaguur opliep maar dat kwam
gemiddeld de hele maand niet boven de tien graden uit.
Bleef uiteindelijk hangen op 9,29 graden. Er waren wel
uitschieters . Dinsdag 22 Maart werd het rond twaalf uur
16 graden en vrijdag 23 Maart zelfs 17 graden.

De kortste samenvatting van de maand Maart qua weertype is naar mijn bescheiden mening: koud en droog.
Want, wat was het soms tegen alle verwachting in guur.
Toch herinner ik me dat dit geen zeldzaamheid is. Toen ik
als kind in 1955 mijn Plechtige Communie deed in mijn
geboorte dorp Rijen (NBr. ) , was het exact hetzelfde
weer . Mijn moeder had een kraaknieuw, donkerbruin
trico- pak gekocht met een korte broek. Ik herinner me
nog hoe mijn knieën blauw zagen van de kou. Het
sneeuwde toen nota bene ook nog. En op veel Paasdagen overheerst vaak hetzelfde weertype. In een woord
heet dat : schraal.
Maar eerst over welke periode heb ik nu het precies? Mijn
notities hier betreffen de tijd tussen maandag 28 Februari
t/m zaterdag 26 Maart. Precies 27 dagen zijn dat. Een
derde belangrijke kenmerk behalve koud en droog is dat
het steeds vroeger licht wordt. Voor het gevoel duurt de
dag nu al langer dan ooit. Maandag 28 februari stond de
zon al 10u45 boven de horizon. Was al om 7u25 op . En
ging pas onder om 18u09. Maar wat een verschil met zaterdag 26 maart. Toen kwam de zon bijna een uur eerder
op, 6u22 . En ging ruim drie kwartier later onder, om
18u57. De tijd dat de zon boven de horizon stond had zich
toen maar liefst verlengd tot 12u35. Dat is bijna twee uur
langer zonlicht. Nu kunnen wolken behoorlijk de boel bederven. Maar dat was in deze periode juist niet het geval.
Toch op zaterdag 19 Maart kon ik al het feit registreren
dat de zon precies een half etmaal boven de horizon stond:
twaalf uur. En hij was toen ook echt te zien. Het jaar 2022
laat zich nu al kenmerken door een record aantal zonuren.
Op www.franks62weer.com/
zonuren-in-nederland viel te
lezen dat volgens het KNMI
we tot 23 Maart al 353 uur
zon hebben gehad. Vergelijk
dat eens met 2020: 264 uren
en 2010: 242 uur. Daarnaast
konden we vooral de laatste
paar dagen genieten van bijzondere zonsopkomsten. Het
waren ochtenden met dikke
mist en de zon deed er
lang over om door de nevel

Uitzonderlijk droog
Dat schrale weer werd veroorzaakt door wind uit het
oosten en het zuiden. Van alle zeven en twintig dagen
woei de wind elf maal uit oost- of oost zuidoostelijke
richting. Tien maal uit zuidzuidoost en het zuiden.
Slechts vier keer uit het noorden of noordoosten. Een
enkele maal , nou ja twee keer uit het zuiden en zuidwesten. Dat zou zich moeten vertalen in de hoeveelheid
neerslag. Wel, van de 27 dagen waren er 23 droog. Op 4
dagen viel er ietwat vocht. Maar uiteindelijk noteerde ik
slechts 5,5 mm in mijn regenmeter. Vergelijk dat eens
met de 114, 5 mm. van de maand Februari. En de 76 mm
in Januari dit jaar . Ik heb eens teruggekeken naar vorig
jaar, maart 2021. Toen viel er in diezelfde periode 55, 7
mm. In 2020: 64 mm. De conclusie kan alleen maar zijn
dat maart 2022 meer dan uitzonderlijk droog was. Als dit
zo doorzet zal zaaigoed dat nu in de grond gaat over niet
al te lange tijd om water smeken. En aan de oostkant van
ons dorp waar ik het vaakst rondkijk is goed te zien dat
percelen grasland maar heel langzaam weer vergroenen.
Half maart kleurden ze nog overwegend zacht bruin met
slechts hier en daar een zweem van groen.
Bruine Doop
Dat moet wel gevolgen voor de natuur hebben. Zo heb ik
rond de Kardingemaar nog geen kievit [ Vanellus vanellus
L. ] gezien. Donderdag 3 Maart zag ik wel een zwerm van
negentien stuks cirkelen boven het Boterdiep richting
Fraamklap maar geen ervan heeft aanstalten gemaakt
9

om te landen en beneden een territorium uit te zetten. Het
mocht dan heel droog zijn in de maand Maart , er was wel
een behoorlijke hoeveelheid regen gevallen de maand
daarvoor. Zoveel zelfs dat de loonwerkers het land niet op
konden om ( drijf -) mest uit te rijden. Dat mocht vanaf 15
Februari dit jaar. Je zag werkelijk niemand die het waagde
eerder op pad te gaan. De eerste sleepslang- mestverspreider zag ik hier aan de oostkant van het dorp op de percelen van de Gebr. Thybaut . Dat was pas op vrijdag 4 Maart.
Dichter bij het dorp is veel later mest uitgereden. Harm van
der Giezen bijvoorbeeld zijn grasland kreeg de Bruine Doop
op vrijdag 11 Maart. Jarco Rozeboom bestrooide zijn percelen met een mix van vaste mest en gecomposteerd kuilvoer. De zoetige geur ervan bleef nog dagen hangen. Je
ziet ook weer hazen [ Lepus europaeus L. ] over het land
schieten. Hoe goed ze gecamoufleerd zijn, merkte ik toen ik
een haas heel vroeg op zaterdag 5 Maart ontdekte tussen
verdord gras in de walkant van de sloot rechts van het
Betonpad. Zondag 20 Maart waren vijf exemplaren in een
gedempte sloot op het land rechts al aan het ‘rammelen’.
Ze zitten elkaar na bij wijze van paarritueel. Een dag later
wat minder leuk nieuws. We kregen weer eens een aardbeving voor de kiezen. Epicentrum Zeerijp 2.1 op de schaal
van Richter op een diepte van
drie kilometer. Diezelfde dag
zag ik eindelijk zelf de eerste
scholeksters [ Haematopus
ostralegus L. ]. Al een dag of
tien had ik ze horen rellen.
Tot nu toe denk ik dat er aan
de oostkant van het dorp
twee paren zitten. Ik trof die dag een stel een paar meter
van de scheidingssloot tussen de percelen van Harm van
der Giezen en Jarco Rozeboom. Later in de maand kreeg
Sieb – Klaas Iwema ze voor de lens in de buurt van zijn
boerderij aan het Jaagpad [ Foto 2 ] . Hoe ongestoord ze
zich bewegen te midden van de veel talrijker wilde eenden
[ Anas platyrhynchos L. ]
merkte hij ook. Graseters
zoals wilde eenden die ook
wel waterslakjes eten en
ander klein slootgebroed
voelen zich absoluut niet
gestoord door scholeksters
[ Foto 3. ] . Dat zijn eigenlijk
specialisten die bodemdieren als regenwormen, emelten, de larven van de langpootmug [ Tipula paludosa L. ] en meer van dat spul met hun
oranjerode snavel aanpakken. In de punt van de snavel zit
een soort sensor waarmee ze de trillingen die dit soort
kruipende insecten onder de grond maken, opvangen.
‘ Treintje ‘

gens in de buurt van zijn boerderij vond. Gaat het hier om
een nest van een steenmarter? Door de relatief hoge
temperaturen worden ook
een aantal andere holbewoners wakker. Mijn Geliefde
zag woensdag 9 Maart de eerste aardhommel voor het
raam van de woonkamer achter rondvliegen. En in het
begin van de middag was de lucht kennelijk zo goed opgewarmd dat ik vanuit het bushokje, halte KERK op veertig meter hoogte twee buizerds [ Buteo buteo L. ] zag
planeren. Heel relaxt trokken ze hun rondjes, luid miauwend . Sierlijke wendingen om elkaar heen als echte verliefden. ’s Nachts is het zo koud dat al snel het gras in de
wei schade ervan ondervindt. Steeds meer gras verdort
nu. De jonge sprieten kunnen nog niet opschieten omdat
de groei stokt door de koude ondergrond. En dan wordt
blijkbaar ook hier het sein gegeven voor de ganzentrek .
Op zondag 13 Maart en zaterdag 26 Maart hoor ik heel
hoog in de lucht de aansporende geluiden van V- formaties van ganzen die met grote snelheid naar het oosten,
de Siberische toendra, op weg zijn. Het meest spectaculair was een V- formatie van zeker honderd twintig
stuks op 26 maart. Het kost hen kennelijk grote moeite
om het ‘treintje ‘ op
lijn te houden. De V
viel af en toe uit elkaar. De hergroepering kostte zeker tien
minuten voordat
iedereen zich weer
ingeschikt had.
Ogen tekort
Nu de dagen met zon zich aaneenrijgen, kleuren de slotkanten geel van het speenkruid [ Ranunculus ficaria L. ].
Doorgaans heeft het botergele bloempje acht kroonbladeren, maar Sieb- Klaas vond een bloem met zelfs elf van
die kroonbladeren [ Foto
5 ]. Dat had ik nooit eerder
gezien. Voorzichtig beginnen ook een aantal fruitbomen te bloesemen. Wie
bloesem ,wit met een roze
randje ziet , kijkt hoogstwaarschijnlijk naar een
appelboom [ Foto 6 ] . Het
zijn nu de dagen dat iedereen langzamerhand ogen tekort komt buiten. Er gebeurt zoveel. Ik hoop dat iets ervan in de maand april aanleiding is om een bericht of foto ervan te sturen naar het bekende adres:
Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderdendam
tel.06-18849215;050-3049464 . E-mail:
c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl

Raadsels zijn er ook om op te lossen . Want wat moet nou
de nestpijp beduiden [ Foto 4. ], die Sieb- Klaas Iwema er10

Onderdendam in actie voor Oekraïne.
Het begon aan de keukentafel…..
Hoe leg je een
kind van negen
uit, wat de oorlog inhoud in
Oekraïne. En
wat dat betekent voor de
mensen die
daar leven. Best
moeilijk voor te
stellen, als je
hier in weelde
opgroeit en alleen maar vrede kent.
Na een gesprek met Emma, hebben we ook gezegd, dat als
wij in deze situatie zouden zitten, we ook graag geholpen
willen worden. En
zo ontstond het
idee, om een flessenactie te houden
in Onderdendam.
Gelijk op de eerste
dag kregen we
hulp van Rowan en
Rick.
En ook de dagen
daarna sloten Sven
en Charlotte aan.
Allemaal super enthousiast.
Aan het einde van de week hebben we alle flessen geteld
en op maandag ingeleverd bij de Jumbo.
Alles bij elkaar hebben we €310,00 opgehaald, waarvan
ook een financiële bijdrage van een aantal mensen.
Waar een klein dorp groot in kan zijn.
Alle dorpsbewoners bedankt!!!!!
Groet, Emma en Inge

Nieuws uit het bos
Na een zeer geslaagde werkdag in het bos in februari is er
op dinsdagavond 12 april om 19.30 uur een vergadering
in het Onderdendamsterbos.
Even gezamenlijk bekijken wat de de mogelijkheden zijn
met het bos. De boswachter wil graag een contract aan
gaan met de bewoners van Onderdendam.
Wat willen wij met het bos? Deze bijeenkomst is niet alleen voor vrijwilligers van het bos, maar voor iedereen.
Heb je ook een mening over het bos, kom dan dinsdagavond om 19.30 bij de picknicktafel op het veldje.
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Historie van Onderdendam
Deze geschiedenis van Ruurd Visser begint bij de geboorte van burgemeester Berend Peppink (ambtsperiode 18251835) en wandelt langs bierbrouwerijen, het kantongerecht, herbergen, kerken, het postkantoor, arbeidershuisjes
en koetshuizen…. Ieder Nijsjoagertje zal er een gedeelte geplaatst worden.
Uit het Nationaal Archief.
Johan Hendrik van Sijsen, 1803-1811 Fiscaal jurisdictie Hunsingokwartier
geboren: 21 december 1753 te Groningen aan de Grote Markt; overleden: 14 oktober 1826 te Gronin-gen, Jacobijnerstraat; zoon van Hendrik van Sijsen, richter te Zandeweer, en Lamina Johanna
Wijchel, bewoners van de Onnemaborg te Zandeweer;
Borg Engersum, in1699 wordt eigenaar: Johan Writzers, die met zijn vrouw Hindrika Wussum de borg bewoont. Tot zijn dood in 1733 compareert hij voor Uithuizen op de landdag.
In 1725 erft hij bovendien Onnema. Zijn weduwe overlijdt in 1758 en wordt te Uithuizen begraven. Erfgenaam wordt hun kleinzoon de weesheer Hendrik van Sijsen, een zoon van dochter
Liefke en Johan van Sijsen. Hendrik van Sijsen overlijdt in 1794 op Onnema. (overgenomen uit De
verdwenen borgen van Groningen www.nazatendevries.nl › Borgen)
Loopbaan: studie rechten Groningen (promotie 1787); advocaat; 1789 -1795 lid van de taalmannen
en de gezworen gemeente van Groningen; In 1795 schafte de nieuwe grondwet van de Bataafse
Repu-bliek de gezworen gemeenten af.
Van 1803-1811 fiscaal jurisdictie Hunsingokwartier (tractement fl. 800,-); in 1811 en zeker nog in
1821 rechter bij de rechtbank Appingedam;
Opgave 1810: verklaarde dat de inkomsten uit zijn vermogen jaarlijks fl. 500,- bedroeg, de aanstelling als fiscaal was voor het leven, echter met de plicht te verhuizen naar de hoofdplaats van de
jurisdictie te Onderdendam, heeft toen zijn vermogen vrijwel geheel opgemaakt aan het kopen van
een terrein en het bouwen van een huis; was in 1810 ongehuwd; Bronnen: Nationaal Archief MJP,
331,25; MvJ 5022.
Mr. Carel Hindrik van Naerssen volgt Mr. J.R. van Sijsen op.
De functie van Mr. Carel Hindrik van Naerssen wordt omschreven als Ontvanger der Regi-stratie
en Domeinen te Onderdendam. Op 11 april 1811 trouwt Carel Hindrik van Naerssen geboren in
Haarlem met Baronnesse Henrica Maria van Rengers van Oostvlieland. In Gro-ningen wordt op 2
maart 1811 hun eerste kind Carel Willem Pieter geboren en in 1813 en 1815 nog twee zonen. De
laatste vier kinderen één meisje en drie jongens worden geboren in Onderdendam. Het eerste kind
dat in Onderdendam ter wereld komt op 1 november 1825 is Louis Carel Lamoraal Ulbo. Hij sterft
nog het zelfde jaar op 19 december.
Berend Peppink en zijn goederen omstreeks 1832
Met name in de periode van 1815 tot 1820 staan er vaak advertenties in de krant waarbij Berend
Peppink de financiën regelt voor zijn opdrachtgevers. Ook is Berend Peppink actief in het kopen en
verkopen van onroerend goed en het gaat hem kennelijk voor de wind.
Middels HisGis kunnen we zichtbaar maken wie omstreeks 1832 de eigenaren zijn van het onroerend goed. Als je de juiste kaartlagen actief zet krijg je bij het aanklikken van één perceel de eigenaar van dit perceel en de overige percelen, die op zijn naam staan, in beeld. Deze percelen worden
door een gele laag bedekt. De bebouwing, die in rood wordt aange-geven, krijgt hierdoor een roodgele kleur.
Huisje met erf en tuin aan de Uiterdijk te Onderdendam
Perceel geteekend No 22 gekocht op de publieke veiling van 17 janu-ari 1824 en beschreven bij Notaris Hendrik Willem Hoving in Akte No 10 van dat jaar.
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Voetbal maand Maart SVO!
Onderdendam 2 is in de maand Maart 3x in actie gekomen, er werd alleen met 8-0 van VVSV’09 gewonnen. De
wedstrijden tegen vv Zeester en FC Leo werden met 6-1 en
0-1 verloren.
De mannen van SVO 1 hebben maximaal gescoord in de
maand Maart. In 3 wedstrijden werden maar liefst 9 punten binnengesleept. Dit zorgt ervoor dat SVO nog steeds
boven aan staat. De mannen van het 1 hebben tot nu toe
alle wedstrijden gewonnen en zijn nu serieus titelkandidaat. Helemaal nu 2 week geleden met 3-2 van vv Meedhuizen werd gewonnen. En voor deze wedstrijd neem ik u
graag mee in het wedstrijdverslag. Veel lees plezier!
e

19 maart 2022, een dag die al enkele weken rood omcirkeld stond in de agenda. Dit was namelijk de dag waarop
de mannen van SV Onderdendam 1 mochten aantreden
tegen die van VV Meedhuizen 2. Er klonken voorafgaand
aan de wedstrijd geluiden als ‘de wedstrijd van het jaar’ en
de misschien zelfs wel ‘de beslissing in het kampioenschap’. Bij een overwinning kon SV Onderdendam de
voorsprong op nummer 2 Meedhuizen namelijk virtueel
uitbreiden naar 6 punten, maar bij een verliespartij kon de
koppositie zomaar uit handen worden gegeven. Met maar
liefst 16 man sterk kwamen we iets na elven aan in Me

huizen

voet af en beide ploegen hadden moeite om de wedstrijd onder controle te krijgen. Langzaam aan kwam er
iets meer rust in de wedstrijd en even later was het Marten die de spanning definitief van zich af schoot. Onze
snelle spits lanceerde zichzelf en 1 op 1 met de keeper
faalde hij niet, 0-1! Ook Meedhuizen kreeg wel zijn kansjes en zij maakten dan ook 1-1: Allard probeerde de bal
na een gevaarlijke voorzet weg te werken, maar raakte
hierbij op ongelukkige wijze een speler van Meedhuizen.
Het gevolg was een vrije trap die prachtig buiten het bereik van Anton werd geschoten. Dat mag ook wel eens
gezegd worden!
Echter was het Meedhuizen die na een foutje in de verdediging van SVO de 2-1 maakte. Onderdendam hield
zoals wel vaker dit seizoen de hoofden omhoog, stroopten de mouwen nog maar eens op en gingen in de achtervolging. Dit leidde tot de 2-2. Een voorzet uit een vrije
trap van Daan ging via de rug van een van de spelers van
Meedhuizen in eigen doel. Na deze eigen goal gingen
beide teams de kleedkamer opzoeken voor een kopje
thee.
De mannen van trainer Koos Koerts konden in de tweede
helft weer aan de bak en gingen met een aantal nieuwe
strijdkrachten opzoek naar de voorsprong. Daan was
even later ook moegestreden en werd vervangen door
Stefan. Voor Onderdendam was een punt genoeg, Meed-

huizen schoot daar niks mee op. De thuisploeg zocht
daardoor veelvuldig de aanval en was ook een paar keer
akelig dichtbij een doelpunt. Echter wist de lat ons een
aantal keer te redden.

Voorafgaand in de kleedkamer was er bij een enkeling
toch wel enige spanning aanwezig, iets wat we hopelijk zo
snel mogelijk van ons af konden voetballen. De wedstrijd
begon wat stroef, balletjes sprongen hier en daar van de

Doordat Meedhuizen graag wilde scoren lag er in de om
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schakeling enige ruimte voor SVO. Ook trainer Koos had
dit door en paste daarop een gouden wissel toe. Daan
kwam weer terug in de ploeg voor Marten, die ook alles
had gegeven. Daan mocht voorin met zijn snelheid en
kracht proberen nog wat te forceren. En waar Onderdendam de laatste weken wel vaker in de laatste fase een
doelpunt wist te maken, gebeurde dat nu weer! Met nog
iets meer dan 10 minuten te gaan werd Daan goed weggestuurd en wist hij met zijn laatste energie de bal 1 op 1
door de benen van de keeper te schieten! De ontlading
was enorm groot, maar met nog 10 minuten te spelen was
de wedstrijd zeker nog niet gespeeld. Met Stijn, Iwan,
Johan en Kevin achterop was het vervolgens vooral tegenhouden en ook de rest van het elftal liep op z’n tandvlees.
De 10 minuten tikten voorbij en na 90 minuten vond de
scheidsrechter het goed geweest, 2-3 winst. Er klonk een
hard gejuich door spelers en meegereisde supporters op
het sportpark in Meedhuizen en onderling werden er handen geschud en felicitaties uitgedeeld. Een spannende en
gelijk opgaande wedstrijd waarbij uiteindelijk Onderdendam de wedstrijd naar zich toe wist te trekken. Ook via
deze weg nogmaals dank naar Meedhuizen voor deze leuke wedstrijd en de spannende titelstrijd. Na de wedstrijd
volgde er nog een klein feestje in de kleedkamer, die zich
vervolgens verplaatste naar ons eigen Sportpark Harry Visser, waar het 2e elftal helaas in de slotfase met 0-1 verloor
van FC LEO 3. Daarna met z’n allen eten in het Dorpshuis
en richting Paddepoel om daar de overwinning verder te
vieren, thuis bij Stijn. De avond eindigde uiteindelijk bij
onze sponsor Café de Doos, waar voorzichtig al het ‘We
are the champions’ werd gezongen.
Er zijn nog een aantal hordes te gaan voordat we ons überhaupt kampioen kunnen noemen, maar dit is een mooi
14

begin.
Nog 10 wedstrijden te gaan voor het 1 elftal van SV Onderdendam, dus we moeten misschien ook niet te hard
van stapel lopen… Maar de voortekenen zijn goed! Kom
dus gezellig een keertje 1 van de elftallen aanmoedigen
op ons mooie sportpark! Je kunt de speeldatums in de
agenda vinden.
e

Hebt u ook al gehoord dat het gezelligste 7x7 toernooi
deze zomer weer gaat plaats vinden? Na 2 jaar afwezigheid door de pandemie is de datum geprikt…. 18 Juni
moet het gaan gebeuren! Verdere informatie volgt nog,
maar net als elk jaar is er een BBQ, Voetbal, Bier een Live
muziek. Houd de socials in de gaten…
Ook hebben we deze maand 2 nieuwe bordsponsoren
erbij gekregen! Ontzettend bedankt “Bed & Breakfast
Hoogholtje” en “Autotechniek Ubels”. Zonder zulke toppers kan onze mooie club niet bestaan.
Zoals u wellicht ook had gehoord was deze winter onze
boot naar de bodem van het Boterdiep gezonken…. Gelukkig lijkt het allemaal goed te komen! Afgelopen weekend zijn er flink wat toppers van SVO mee aan de slag
geweest en lijkt de spelersboot klaar te zijn voor de ontknoping van het seizoen.
Laten we hopen dat April een net zo mooie voetbalmaand mag worden! Tot op het sportpark?

Kevin Koerts.
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BIJ DE DOOD VAN EEN HOND
Enkele weken geleden overleed de hond van onze buren.
Zij was een bruine labrador. Daarbij paste haar naam :
CHOCO. Choco haar ogen waren ook bruin. Naarmate zij
ouder en zwakker werd kon ze mij met haar ogen liefdevol
aankijken. Of projecteerde ik mijn weten van het naderend afscheid in haar blik? Choco is 13 jaar geworden. Zij
laat een lege plek achter.
Dagelijks wandelen dorpsgenoten met hun honden langs
ons huis in Onderwierum. Ook die honden hebben niet het
eeuwige leven. Ook van die honden zal op een moment
afscheid genomen worden. De Groningse dichter Rutger
Kopland had een groot deel van zijn leven honden en
moest verschillende begraven. Hij schreef een aantal gedichten over de dood van zijn honden. Dit is één van deze
gedichten:
DODE HOND
Ik heb de hond laten sterven – daar lag ze / en ik dacht :
waar gaat ze nu heen waar / zal ze blijven. Om de dood te
begrijpen.
Het lichaam wordt wel gezien als een nest / het tijdelijk
verblijf van een onzichtbare / vogel – een afgezant van de
eeuwigheid.
Zo zie ik het niet. En toch toen de hond stierf / wat gebeurde er toch dat ik wist dat ze stierf / alsof haar lichaam
door iets werd verlaten.
Ik kan niet anders zien dan dat die dode hond / nog leeft
en om mij vraagt , zo sterk is / de herinnering, sterker dan
ik.
Maar wat van mij hield is weg, ik graaf een gat / leg wat
er overbleef daarin en gooi het dicht.
De hond is nergens meer, iedere dag.
Jan ‘t Mannetje

AMATEUR KUNSTENAARS GEZOCHT.
Beste Onderdendammers,
Al bijna 10 jaar geeft Dorpshuis Zijlvesterhoek gratis tentoonstellingsruimte aan schilders en fotograven op de
wanden Zaal Eén. Veel creatieve Dorpsgenoten hebben
inmiddels van deze gelegenheid gebruikt gemaakt.
Het mooie van deze activiteit is dat de zaal er telkens weer
anders uit
ziet omdat
de decoratie
veranderd.
En omdat het
gratis is.
Momenteel
hangt er knip
- en schilder16

kunst van oud inwoner van Onderdendam, Annemiek
Wassenaar, en haar moeder, Stiena Wassenaar.
Na de zomer, dus vanaf 1 september 2022, is er weer
ruimte voor een nieuwe “tentoonstelling” en zoeken we
dus kunstenaars. Amateurs en profs die in Onderdendam
wonen of een band hebben met Onderdendam. En die
iets creëren wat aan de wand kan hangen.
Ben jij dat of ken je iemand? Neem dan vrijblijvend contact op via janmennadijkema@gmail.com.
Verras ons!
Groet, Janneman ♪

De band Steernvanger op 15 april!!!
Op vrijdag 15 april presenteert het Cultureel Podium Onderdendam de band Steernvanger in het dorpshuis van
Onderdendam.
STEERNVANGER betekent een avondje feelgood folk,
soms bijna country. En dat in het Gronings. Door de persoonlijke teksten, de sterke samenzang en de vaak vrolijke, soms ontroerende nummers, neemt Steernvanger je
op enthousiaste wijze mee in hun muzikale vondsten en
verhalen. Het plezier waarmee de mannen op het podium staan is aanstekelijk, waardoor je de neiging krijgt
mee te zingen, ook als je de teksten niet verstaat. Maar

men licht de nummers in het Nederlands toe zodat je je
altijd mee kunt laten voeren.
Steernvanger (‘Sterrenvanger’) bestaat uit Dion Bouwes
(zang, gitaar), Dennis Krottje (gitaar), Marco Veldman
(mondharmonica, zang, percussie), Bjorn Nuninga (bas,
zang) en Matthijs Vogt (drums, zang, percussie).
Het optreden begint om 20.30 uur en zal voorafgegaan
worden door een bijzonder voorprogramma. De entree
bedraagt 12,50 euro.
Aangezien alle corona-maatregelen voorbij zijn, mag
iedereen ‘gewoon’ naar binnen. Je komt natuurlijk niet
wanneer je positief getest bent. Reserveren mag nog
steeds, maar is niet noodzakelijk meer.
Namens het Cultureel Podium: Wim Joosten.

Nieuws vanuit de verkeerscommissie
Naast het getallen overzicht onder deze tektst in het Nijsjoagertje willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen op het gebied van verkeer. In het Nijsjoagertje van februari werd iets gemeld over het plaatsen van
een tractorsluis op de Trekweg.
Na het versturen van de brief aan de aanwonenden van
de Trekweg is er bij deze bewoners veel onrust ontstaan.
Er bestaan nog al wat praktische bezwaren tegen de aanleg van de tractorsluis. Op 8 maart heeft er een extra overleg plaatsgevonden met de bewoners rondom de Trekweg en vertegenwoordigers van de gemeente en provincie.
Op deze avond is toegezegd dat er nog gezocht gaat wor-
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den naar alternatieven voor de tractorsluis. De datum
van 24 maart vermeld in de brief aan de bewoners geldt
niet meer. De provincie en gemeente zullen bij de bewoners terugkomen voor een oplossing.
De Trekweg en de Stadsweg zullen tevens worden meegenomen in een breed onderzoek dat op dit moment is
opgestart. Op gemeente en provinciale wegen rondom
het dorp zullen de komende weken telbuizen liggen die
zowel de hoeveelheid als de snelheid meten. Ook zal er
in deze periode nog een specifiek onderzoek rondom de
Zijlvesterbrug plaatsvinden.
In de maand mei zal de Zijlvesterbrug twee weken gesloten zijn in verband met onderhoud. Daarna zal de
weg(N996 ) naar Middelstum nog enkele weken afgesloten zijn in verband met onderhoud. Exacte data zijn
ons nog niet bekend.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Op 14, 15 en 16 maart was er de mogelijkheid om uw stem uit te brengen voor de gemeenteraadsverkiezingen van
2022. Ook deze keer, evenals bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen ten gevolge van de (naweeën) pandemie drie
dagen de mogelijkheid om (gespreid) te stemmen. Op maandag 14 maart mocht ik daarom zitting hebben op het stembureau in De Meenschaar in Bedum en mocht daar een viertal inwoners uit Onderdendam verwelkomen. Op de feitelijke stemdag woensdag 16 maart had ik de eer om van 14.00-2100 uur op te mogen treden als voorzitter in het dorpshuis Zijlversterhoek.
In Onderdendam waren 474 stemgerechtigden welkom en uiteindelijk bij het sluiten van de stembus om 21.00 uur had
65,4% gebruik gemaakt van die mogelijkheid. Een mooi percentage! Zonder meer! Zeker wanneer je dit afzet tegen het
landelijk gemiddelde (50,2%) en het gemiddelde in de gehele gemeente Het Hogeland: 55,5 %. Over deze landelijk lage
opkomst ooit bij de gemeenteraadsverkiezingen worden allerlei bespiegelingen gegeven; feit blijft dat het stembureau
Onderdendam een prima opkomstcijfer heeft laten zien. Ook best wel opmerkelijk te noemen is de opkomst van weer
een lokale partij: Hogeland Lokaal Centraal met drie zetels. Een zetelwinst van drie dat ten koste is gegaan van het CDA
en de VVD.
Het totaaloverzicht van Onderdendam ziet er dan als volgt uit, aangevuld met de cijfers van de gehele gemeente Het
Hogeland:
partij

stemmen/percentage

zetels/percentage

Gemeentebelangen
CDA
Christen Unie
Partij van de Arbeid
Groen Links
VVD
Hogeland Lokaal C
Lokaal Sociaal
Blanco

57 stemmen (12)
41 stemmen (8,4)
44 stemmen (9,3)
51 stemmen (10,8)
45 stemmen (9,5)
8 stemmen (1,6)
32 stemmen (6,4)
28 stemmen (5,9)
3 stemmen

8 zetels (24,1)
4 zetels (13,9)
4 zetels (13,3)
4 zetels (13,9)
3 zetels (11,8)
1 zetel (5,8)
3 zetels (10,0)
2 zetels (7,6)
121 stemmen

Zoek uw favoriete partij en trek uw eigen conclusies zou ik willen zeggen en tot slot mijn opmerking daar aan toegevoegd: Onderdendam heeft zonder enige twijfel gebruik gemaakt van het democratisch recht dat ons is gegeven!
Groutnis, Wietse Blink
En eindelijk. Het is zo ver. De bouw van
de zes huurwoningen aan de Stadsweg is
begonnen. Geen gehei, nauwelijks lawaai, want de moderne manier is boren
blijkbaar. Eind 2022 zouden de woningen
opgeleverd kunnen worden. En is het
grote lege gat verleden tijd. De Stadsweg
bewoners zijn er blij mee.

Grote wolk
ik weet niet,
waarom je mij
wakker maakt,
mij opwekt,
tot reizen,
ver weg,
naar de
oneindigheid.
Jantje Bulthuis
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Belangrijke telefoonnummers

Kerkdiensten Hervormde gemeente Onderdendam

Huisartsenpost

Datum

uur

Na 17.00 uur en voor 8.00 uur, in het weekend en op

03-04-22

19.00 6e lijdenszondag

Tandarts

10-04-22

19.00 73 lijdenszondag

In het weekend is er om 11.00 uur en 17.00 uur een

15-04-22

19.30 Goede Vrijdag

17-04-22

19.00 Paaszondag

24-04-22

19.00

bijzonderhden

feestdagen. Tel: 0900 - 9229

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

voorganger
ds G.Timmer
Twijzelerheide
dr TTJ Pleizier
Groningen
ds H v Wingerden
Rijssen
ds G Timmer
Twijzelerheide
ds M Krooneman
Noordhorn

tandarts.

————————————————————————————

Apotheek

Kerkdiensten Gereformeerde Gemeente Bedum

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

03-04-22

09.30

ds B J Diemer

10-04-22

09.30

ds H S Huizinga

14-04-22

19.30 Witte Donderdag

ds B J Diemer

15-04-22

19.30 Goede Vrijdag

ds B J Diemer

16-04-22

21.00 Stille Zaterdag

ds H S Huizinga

17-04-22

09.30 1e Paasdag

ds B J Diemer

24-04-22

09.30

ds H Dijkstra
Gasseltenijeveen

Dierenartsenpraktijk Van Stad tot Wad, Bedum Voor
gezelschapsdieren: 050-3014260
Voor landbouwhuisdieren: 0596-518242
Dierenartsenpraktijk Noord West Groningen, Winsum
Tel: 0595-441800
Politie / Brandweer / Ambulance:
Alarmnummer dringende meldingen 0900-88 44

Grote rampen en paniek bel: 112

Allerlaatste nieuws: Onze Inge
Zwerver wint de AMAI AWARD
2022 voor het beste Nederlandstalige gedicht op Instagram. In het
volgende Nijsjoagertje komen we
uitgebreid terug op de inwoonster
van ons dorp!!!!!
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Agenda:

Kopij is van harte welkom!

Iedere zaterdag tussen 17.00 en 20.00 u is het dorpshuis
geopend voor lekkere snacks en een drankje. Bestellen
kan via 050-3049140.

Heeft u een nieuwsbericht, een oproepje, een recept,

12 april

mand anders voorstellen of wilt u oproepen tot actie?

15 april
16 april
16 april

20 april

schrijft u korte verhalen of gedichten, heeft u een club
opgericht en zoekt u deelnemers, wilt u zichzelf of ie-

Welkom bij de Bos werkgroep om 19.30 in
het bos.
Dorpshuis 20.30 : Optreden Steernvanger

Laat het ons weten!
Stuur uw kopij in word per e-mail, uiterlijk zondag 24

Paaseieren zoeken in het bos vanaf 9.30 u
12.30 SVO 1—Zeerijp 3
14.30 SVO 2—Roodeschool 3

april 2022 naar de redactie van het
Nijsjoagertje: nijsjoagertje@gmail.com

Dorpshuis 20.00 u: VDO wordt Dorpsberaad.
Bestuur wordt gekozen door de leden.

Redactie: Brenda Stavast, Erika Witsenboer Eilander,
Annemieke Neuteboom, Dethmer Jonkhoff en Eddy

Voor het dorp Onderdendam is dit een belangrijke
avond. Uw betrokkenheid wordt zeer op prijs gesteld.
Een bestuur dat zich gesteund voelt door de dorpsbewoners kan veel betekenen!!

Buisman.

23 april

dit jaar nu vier mensen, die het krantje daadwerkelijk

(Zoals u leest is de redactie enigszins uitgebreid, omdat
het maandelijks uitbrengen van ons krantje toch betrekkelijk veel werk blijkt te zijn. Binnen de redactie zijn er

12.30 SVO 1—Nieuwolda 1
14.30 SVO 2—Uithuizermeeden 3

27 april

Koningsdag in het bos vanaf 12.30 u

30 april

12.30 SVO 1—Stedum 2

kunnen maken (eindredactie en opmaak), waardoor het
werk over een jaar mooi verdeeld kan worden)
Bijdragen o.a. van: Hanneke de Vries, Kees Willemen,
Wietse Blink , Hans Stoelinga, het CPO en anderen.

Vanaf Vrijdag 29 april : OUD PAPIER

Eindredactie en opmaak deze maand: Eddy Buisman
Donaties: Richtbedrag € 10,00 per jaar. Graag op rekening: NL78INGB0009014281 t.n.v. ‘t Nijsjoagertje

Auteursrecht foto’s Nijsjagertje
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.
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