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Inge Zwerver-Koster:Wadwicht
hoe een mens zich kan ontwikkelen
Vorige maand won dorpsgenoot Inge Zwerver de AMAI AWARD 2022 voor het beste
Nederlandse gedicht op Instagram. Een Onderdendamster, die een publieksprijs
wint. En nog wel met een gedicht? Dat verdient toch zeker een interview in onze
dorpskrant. En dus toog ondergetekende op een prachtige zonovergoten woensdagochtend naar de Bedumerweg, waar Inge mij trots ontving in haar “schrijvershuisje”
achter in de tuin met uitzicht op de landerijen richting Winsum en dichter bij de beesten van de familie Verbree.
Alvorens het huisje binnen
te treden stonden we allebei
even stil bij het prachtige
uitzicht. Met (bijna) altijd
bijzondere schapen en geiten onder handbereik.
“Kom binnen in mijn schrijvershuisje”, luidde de uitnodiging. Wat ooit doorging
voor een schuurtje bleek na
een grondige verbouwing
(Siebe Zwerver en Martijn
Heemstra) een prachtige
ruimte met openslaande
deuren en vooral gevuld
met “spulletjes”, die Inge na
aan het hart liggen. Na een
minuutje rondkijken ken je
de passies van Inge. Haar
liefde voor Engeland en dan
wat specifieker de wereld
van Jane Austin, de boekenvoorkeur (er wacht nog een stapeltje) haar nieuwe wereld
van het coachen van mensen, die wat steun behoeven bij hun zoektocht naar een leukere/andere invulling van hun leven en natuurlijk haar dichtbundels en het Wad.
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De ruimte zorgt er onmiddellijk voor, dat je je op je gemak
voelt. Zittend aan een tafel (“op die stoel laat ik altijd mijn
bezoek zitten”) duiken we in Inges verleden. Want voor
ondergetekende was Inge altijd de jongste van de familie
Koster, die lang geleden wat rondscharrelde in de kruidenierswinkel in ons dorp, waar wij vaak (de vergeten) boodschappen deden. Waar zij haar veel te vroeg overleden
vader hielp bij het rondbrengen van de bestelde boodschappen, die in grote bruine tassen vaak klaarstonden.
Maar ook herinner ik mij haar baan bij kledingzaak Walk-In
in de Grotestraat in Bedum, haar baan bij Miss Etam in de
stad, kortom een verleden waar ik geen gedichten bij kon
bedenken.
“Toch ben ik mijn hele leven al bezig met schrijven”, vertelt
Inge. “Op mijn piepkleine slaapkamertje boven de winkel
had ik al mijn schrijversplekje. Na de basisschool wilde ik
beslist naar de MAVO in Bedum. De HAVO mocht ook,
maar ik had mijn zinnen gezet op de school in Bedum, die
me uiterst gemakkelijk afging. Te gemakkelijk waarschijnlijk, want bij de volgende opleiding struikelde ik door die
houding. Uiteindelijk heb ik de Detailhandelsschool gedaan, met als consequentie, dat ik in het winkelgebeuren
terecht kwam. Overigens met enorm veel plezier, hoor. Als
je mensen wil leren kennen en doorgronden, zou je een
tijdje in een winkel moeten staan. Ik ben er nog steeds van
overtuigd, dat ik door die winkelervaring vrij snel mensen
kan inschatten en ze daardoor ook op hun gemak kan stellen”.

Aan de carrière switch, van winkels naar dorpshuizen,
naar een baan bij de vereniging van Groninger Dorpen,
naar haar huidige baan bij diezelfde vereniging, maar in
een andere functie , nog een tijdje in de molen Hunsingo
bij Jans en Rens, stond Bert Helmholt min of meer aan de
basis. Toen voorzitter van het dorpshuis zag hij een veel
grotere rol voor het dorpshuis weggelegd voor het dorp
dan tot dan toe. En zo startte onder de bezielende leiding van Inge de Verzoamelstee, waar ouderen elkaar
niet alleen maar ontmoetten, maar waar ook een cursus
werd aangeboden, waarbij zij hun wereldje konden vergroten via de computer/tablet. Een schot in de roos, zowel voor de ouderen als voor Inge. Een rol op haar lijf
geschreven. Inmiddels bestaat de Verzoamelstee meer
dan tien jaar en is Inge al jaren er niet meer bij betrokken. Haar ideeën mocht ze kwijt binnen eerdergenoemde vereniging en vanuit die functie was ze betrokken bij
alle mogelijke projecten in diverse Groninger dorpen. En
plotseling gingen de gesprekken niet meer over mooie
kleding, maar werd er met gemeentelijke en provinciale
overheden gesproken over subsidiemogelijkheden. Toch
verdronk Inge niet in dat werk. Altijd besefte ze dat er
naast het werk en gezin nog iets anders was, waaraan ze
zich kon overgeven.
Zo lang als ze zich kan heugen voelt ze zich verbonden
met het Hogeland en het Waddengebied.
“Het moet haast wel uit de tijd stammen waarin ik met
mijn vader langs al die prachtige boerderijen reed om de
boodschappen te bezorgen. Ook mijn vader kon daar
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enorm van genieten, maar in zijn geval kon hij zich daar
niet aan overgeven, vanwege de drukte van de winkel. Ik
kies daar bewust voor. Heel graag ga ik dan ook af en toe
alleen op stap. Even een paar dagen naar een eiland of
doorwaaien op de dijk bij Noordpolderzijl. Steeds vaker
werden de gevoelens daarbij opgeschreven. Eerst in gedichten met veel te lange zinnen, maar langzaam maar
zeker in de vorm, waarin ik nu schrijf. Naast het schrijven
probeer ik de gedichten met een foto in een bepaalde context te plaatsen, die blijkbaar veel mensen aanspreekt. Ik
ben daar nadrukkelijk mee begonnen, toen Hans Stoelinga
(De Kerk) mij vroeg om samen met Jan Mulder in De Kerk
te komen exposeren. Met alleen geschreven gedichten leek
mij dat niks en zodoende zijn de foto’s er ter ondersteuning
bij gekomen. En ik mag zeggen met succes. Naast de beide
dichtbundels verkoop ik ook Wadkaarten en gedichten
voor aan de wand”.
Wie nader wil kennismaken met de gedichten van Inge,
moet maar eens een kijkje nemen op haar prachtige ( door
Martijn Heemstra gemaakte) website Wadwicht.nl.
Daarop valt ook te lezen dat Inge naast eigen gedichten
ook verhalen en gedichten in opdracht schrijft, terwijl bovendien haar coachingsbedrijf wordt toegelicht. Hoe een
mens zich in haar/zijn leven kan ontwikkelen……….
Eddy Buisman.

Tenslotte: Dichtbundel 1 Dichter bij het Wad is uitgegeven in 2019 en kent reeds zijn 6e druk, Dichtbundel 2
Hier waait de wind is uitgegeven in 2021 en kent inmiddels zijn 4e druk. De boekjes liggen in de winkels in het
Waddengebied en zijn ook te koop via de website Wadwicht.nl. Heel bijzonder is dat een van de gedichten van
Inge met een foto van Martijn Heemstra te zien is in
Arriva trein Het Wad. (zie hierboven)
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Molenstichting Onderdendam zoekt hulp
Film/Foto’s
De Molenstichting is op zoek naar foto- en filmmateriaal
over de molen Hunsingo. We willen deze beelden graag
gebruiken om een film samen te stellen over de molen.
Historische beelden, maar ook beelden over de opbouw
en recente beelden van nu willen we daar graag voor
gebruiken.
Onze vraag is dus: Heeft u beeldmateriaal over molen
Hunsingo liggen, dat we mogen gebruiken voor de samenstelling van de film, stuur dan een berichtje naar
molenstichtingonderdendam@gmail.com. Alvast hartelijk bedankt. Het is de bedoeling dat de film t.z.t dan in
de molen voor alle bezoekers te bekijken is.

Na een mooie maand april met een informatieve lezing
over de jacht, neut""n schait,n, een bezoek aan het liefdevol ingerichte museum over vlas in stedum hier het programma voor de maand MEI
05 mei:
12 mei

19 mei

26 mei

Geen verzoamelstee [bevrijdingsdag]
We vertonen de film ""DAT VERGEET JE
NOOIT"" gemaakt door Sander Blom en Niels
Brouwer; de film is gemaakt ter nagedachte
nis van 10 inwoners van baflo, omgekomen in
de tweede wereldoorlog
Jan Mekkes zal nog oorlogsdocumentatie la
ten zien uit zijn eigen collectie
Bezoek aan de boerderij van Mathijs en Nien
ke Veenland op het Rodewold 9 in Onderden
dam
Mathijs is Boerenlandvogelboer . Er is veel
ruimte voor weidevogels op hun land en zij
hebben botanische weideranden. Wij mogen
het bewonderen, en Mathijs is onze gids
Geen verzoamelstee [hemelvaartsdag]

Kruien
Het blijft een magnifiek gezicht, het draaien van de molen. Van verre zie je de wieken al ronddraaien. Voorafgaand aan dit fraaie beeld heeft onze molenaar Catrienus Rouwé echter al een grootse inspanning moeten
doen, nl. het op de wind zetten van de wieken, kruien
genaamd. Dit kruien is een zwaar karwei en wij zoeken
mensen, die hem hier af en toe bij willen helpen. De bedoeling is dat er een Whatsappgroep wordt gemaakt
waarin Catrienus een oproepje kan doen voor hulp. Heb
je tijd (een half uurtje) om even te helpen, dan kun je dat
aangeven in de app. Er zijn inmiddels al een aantal mensen benaderd, maar we zouden graag nog wat meer helpers toevoegen aan de groep. Zou je ook weleens willen
helpen met het kruien, stuur dan je naam en telefoonnummer naar:
molenstichtingonderdendam@gmail.com
Molenstichting Onderdendam

Belangstellende ouderen zijn weer van harte welkom
Met vriendelijke groet, de werkgroep Verzoamelstee

"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
Informatie en aanmelding tot 14 mei a.s. bij
info@dekerkonderdendam.nl
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VDO heeft plaatsgemaakt
voor Dorpsberaad Onderdendam
Op woensdag 20 april jl is aan de VDO definitief een einde gekomen en heeft plaats
gemaakt voor het Dorpsberaad Onderdendam. Alvorens de aanwezigen hiermee instemden, mocht de waakvlam functionaris
Dethmer Jonkhoff de avond openen met
een overzicht van alle activiteiten, die de
VDO de afgelopen tien jaar heeft ondernomen zonder dat er sprake was van ledenbijeenkomsten. De enorme hoeveelheid werk,
die Dethmer de afgelopen tien jaar samen
met o.a. Kees Willemen ondernam, werd bij
de overdracht beloond met heerlijk cadeautje, waarbij de nieuwe voorzitter van het
Dorpsberaad haastig opmerkte, dat dit cadeau in geen
enkele verhouding stond met hetgeen Dethmer voor het
dorp heeft betekend.

Via een korte power point voorstelling weet iedereen dat
het bestuur vooral aanspreekpunt wil zijn voor alle
dorpsgenoten, maar natuurlijk ook voor overheden.
Daarnaast wil men initiatieven faciliteren en onder de
noemer het leefklimaat van Onderdendam bevorderen
zo spoedig mogelijk aan de slag.

Ondanks het feit, dat de inzet van de waakvlamfunctionaris bijna buitenproportioneel is geweest, lijkt het een goede, democratische zaak dat in de toekomst dorpsaangelegenheden weer gewoon een discussiepunt worden in de
Dorpsberaadsledenvergaderingen. Dit gaat gebeuren onder de bezielende leiding van voorzitter Elze Klinkhammer,
secretaris Irma Schuurman, penningmeester Haaije Koen-

Om echt aan de slag te kunnen moet men zich gesteund
voelen door veel leden. Daarover bestaat nu de volgende
duidelijkheid. Wie lid wil worden van het Dorpsberaad zal
minimaal 16 jaar moeten zijn. In een huishouding kunnen
er derhalve meerdere leden zijn. Echter….. de contributie
(de vergadering stemde in met het voorstel van
10 euro per huishouden, minimaal 4 euro voor de
minst draagkrachtigen) wordt dus per huishouden
geïnd. Pas op…….ieder individu, dat een lidmaatschap ambieert, moet zich via het aanmeldingsformulier opgeven!!!!!
Uiteraard kent het Dorpsberaad statuten. Op het
verzoek van het bestuur zijn de statuten van de VDO
ietwat gewijzigd en aangepast, maar om deze statuten definitief te laten worden is een minimale aanwezigheid van tweederde deel van de leden noodzakelijk. Er zal derhalve binnen 4 weken een nieuwe
vergadering worden uitgeschreven met de statutenvaststelling nadrukkelijk op de agenda. In een tweede vergadering is namelijk slechts een tweederde
meerderheid vereist van de dan aanwezige leden!!
Financieel lijkt het Dorpsberaad zich voorlopig geen zorgen hoeven te maken. Dethmer schrijft een positief bedrag over naar de nieuwe penningmeester Haaije Koenders, maar vooral de dorpsbudgetten van de afgelopen
jaren en de spiegeltjes en kraaltjes, die meekomen bij de
hoge, nieuwe elektriciteitsmasten langs ons dorp
(350.000 euro) beloven, dat met verstandig beleid er een

ders en de leden Margot Vochteloo en Kevin Koerts. De
vergadering verwelkomde het bestuur met een zeer instemmend applaus. Om persoonlijke redenen heeft Cindy
Hovinga besloten zich niet als bestuurslid beschikbaar te
stellen, maar waar nodig hand- spandiensten te willen verrichten.
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hoop mogelijk wordt.

Ondertussen is er contact
opgenomen met de gemeente het Hogeland en is
de situatie van het beeld
besproken. Uitkomst van dit
gesprek is dat het beeld
door de huisschilder van de
familie Kamminga zal worden hersteld. Hierbij zal rekening gehouden worden
met de oorspronkelijke kleuren van het beeld. Door de
drukke agenda van de schilder kan dit echter pas in het voorjaar/zomer 2023.
Even geduld dus. Ook is er door de gemeente aangegeven dat er hierna een jaarlijkse inspectie zal worden uitgevoerd.
Overigens is er ook via de reguliere digitale weg aandacht gevraagd voor de bushalte naast het dorpshuis. De
plexiglazen platen zitten los en de bushalte dient te worden gereinigd.
Dit onderhoudsverzoek is door de gemeente in behandeling genomen.

Vlak voordat de aanwezigen zich konden storten op het
beloofde drankje aan de bar, gooide een van de bewoners
aan het Boterdiep OZ(Chris) de knuppel nog even in het
hoenderhok met de vraag of het Dorpsberaad inmiddels al
wist van de verkeersontwikkelingen, die dreigen te ontstaan door de weliswaar sympathieke invulling van boerderij de Haver. Er bestaat namelijk nog weinig helderheid
over de verkeersstromen van en naar deze boerderij. En
daarover zouden de bewoners aan dit Betonpad best
graag samen op willen trekken met het Dorpsberaad.

(wordt vervolgd)
Eddy Buisman

Namens het bestuur van het Nut, Peter Knol

Scheepsjoagnieuws
Ja daar is het heugelijke nieuws dan. Scheepsjoagen
2022 gaat weer los. Ongeveer twee en een half jaar geleden besloten wij als Scheepsjoagen bestuur om het feest
der feesten niet door te laten gaan dit in verband met de
naderende COVID.
Een ieder weet wat voor gevolgen dit heeft gehad voor
de samenleving. Twee jaar geen inkomsten terwijl andere zaken wel doorbetaald moesten worden. Voor een
hoop nieuwe bewoners in ons dorp even een reminder.
Scheepsjoagen is een feest wat georganiseerd wordt
door een club vrijwilligers welk het laatste weekend
plaats vindt van de schoolvakantie.
Wat is er zoal te doen. Een oldtimerrit van auto's die vertrekken en weer terug komen op de Uiterdijk. Het hoanebalk gevecht op een balk boven het winsummerdiep een loting, een braderie en natuurlijk het al oude
SCHEEPSJOAGEN. In ploegen wordt gestreden om een
praam met daarop stro in een zo snel mogelijk tijd richting de finishlijn te gaan.
Beide avonden speelt een band op een ponton om zo
een gezellig avond/nacht af te sluiten.
Dit feest wordt alweer voor de 27 keer gehouden, geheel
door vrijwilligers en laten we eerlijk zijn zonder onze vrijwilligers kunnen we het niet organiseren.
Middels dit bericht wil ik vragen aan de inwoners van ons
dorp. Wanneer je bv in de kassa, achter de bar wilt staan
tappen, of in de frietkraam wilt helpen kun je je opgeven
via onze mail, Scheepsjoagen@gmail.com

Het Scheepsjagertje
Het zal meerdere mensen in het dorp al zijn opgevallen,
het beeld van het Scheepsjagertje verdient onderhoud.
Nadat het beeld in 1992 geplaatst is, werd het beeld de
eerste jaren onderhouden door de gemeente Bedum. De
ontwerper van het beeld, Anton Kamminga, was niet gelukkig met de kleurkeuze die voor dit onderhoud gekozen
was. Hij heeft destijds aangegeven dat hij dit onderhoud
graag in eigen hand
wilde nemen.
Dit ging vele jaren
goed. Echter bij de laatste door Anton uitgevoerde werkzaamheden zijn door de hoge
buitentemperaturen,
het was hartje zomer,
scheuren ontstaan in
de laklagen.
Anton heeft dit zelf niet
meer kunnen herstellen
maar heeft deze situatie nog wel gedeeld
met het Nutsbestuur.
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Het bestuur is alweer druk bezig met de voorbereidingen
voor het feest, op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 2022
vindt het feest der feesten plaats in ons mooie dorp Onderdendam
Wanneer er mensen zijn die ons financieel willen steunen
is dat altijd mogelijk. Kijk hiervoor op onze Facebookpagina.
Tot snel op het Scheepsjoagen

zijn koker. Martin die werkzaam is op de inpakafdeling
en lijdt aan een andere zeldzame spierziekte de Ziekte
van Steinert onderschrijft dit plan. Beide volwassen mannen zeggen dat het onderzoek van het grootste belang is.
Voor hen zal het misschien geen oplossing meer zijn ,
maar ze zouden er alles voor over hebben het anderen te
besparen. Alle reden voor Werk op Maat om een jaar
lang in het teken te zetten van een actie voor Spieren
voor spieren.
Wij roepen iedereen op om in actie te komen en hun
gezonde spieren in te zetten voor zieke spieren. Spreekt
deze actie u aan en wilt u bijdragen op welke wijze ook,
neemt u dan contact op met Werk op Maat via 0595433245 of via balie@werkopmaat.info. Houdt u ook de
website (www.stichtingwerkopmaat.nl) en de regionale
kranten in de gaten voor activiteiten in het komende jaar

Het Scheepsjoagen bestuur

Midzomeravondwandeling 17 juni 2022!
Beste dorpsgenoten.
Op 17 juni organiseert het Cultureel Podium Onderdendam voor de tweede maal een Midzomeravondwandeling. Net als in 2019 hebben we weer een mooie route
voor jullie uitgezet. Onderweg is weer van alles te beleven, te zien en te proeven.
De Midzomeravondwandeling is een gedeeltelijk offroad
wandeling van ongeveer 6 a 7 kilometer. De deelnemers
vertrekken in groepen op een afgesproken tijd vanuit het
dorp voor een goede verspreiding. Het thema deze keer
is `Breng de natuur naar je eigen tuin`. Onderdendam
heeft zoveel moois te bieden. Zowel in het dorp als net
buiten het dorp wonen dorpsgenoten met prachtige tuinen en die daar graag meer over willen vertellen. Maar
het zijn deze avond niet alleen bloemetjes en bijtjes. Ook
op cultureel, culinair en agrarisch gebied valt er wat te
beleven. het zal dus een inspirerende en ook een leerzame avond worden! Omdat we met een maximaal aantal
deelnemers werken, gunnen we de Onderdendammers
een voorrangsplek. Dat is wat ingewikkeld te realiseren
dus daarom kondigen we de Midzomeravondwandeling
eerst aan in het Nijsjoagertje. Binnenkort verschijnt op
de facebookpagina van het CPO meer informatie en hou
ook het volgende Nijsjoagertje in de gaten!
17 juni 2022-Starttijd vanaf 17.00 uur-Deelname kost 15
euro per persoon. Kinderen tot 12 jaar 10 euro
Opgave en vragen kan per email. Cultuurinonderdendam@gmail.com-Deelname is op eigen risico

(foto Frits Keller)

Van Pasen tot Pasen voor Spieren voor
Spieren
Medewerkers, deelnemers en vrijwilligers van stichting
Werk op Maat zet zich een jaar lang in om geld in te zamelen voor Spieren voor spieren.
Er zijn 20.000 kinderen in Nederland met een zeldzame
spierziekte. Spieren voor Spieren heeft als missie om alle
spierziekten bij kinderen te verslaan. Op verschillende manieren wordt zoveel mogelijk geld opgehaald. Dit geld
wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek, snelle
diagnose, de beste behandeling en innovatieve zorg in onder andere het Spieren voor Spieren Kindercentrum van
het UMC Utrecht.
Werk op Maat heeft de droom dat iedereen mee kan doen
in het sociaal maatschappelijke leven en ondersteunt mensen in de regio Noord Groningen daarbij. Bij Werk op Maat
heerst de overtuiging dat meedoen de basis is voor welzijn
en gezondheid, voor je kunnen ontwikkelen, voor verbinding hebben met anderen, voor van betekenis zijn.
Aan Werk op Maat zijn ook mensen met een spierziekte
verbonden en helaas hebben we ook mensen aan de gevolgen van een spierziekte verloren.
Een van de vele activiteiten die worden uitgevoerd bij
Werk op Maat is een online boekwinkel. We noemen dit
Cor’s boekwinkeltje. Cor die lijdt aan de zeldzame spierziekte Arsacs bemenst de boekwinkel en het idee om de
opbrengst te doneren aan Spieren voor spieren komt uit
7
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Vrouge vogels ien Onderndaam (188)

graad. Maar nota bene wel lager dan in Februari met zijn
5 graden. Bleef het zo koud in de loop van de dag? Nee,
natuurlijk niet. Ik meet iedere dag de temperatuur ook
nog eens om 12u00. Dat levert voor de maand april een
gemiddelde temperatuur op van 10 graden. Dat is nauwelijks meer dan in maart op datzelfde tijdstip: 9,29 .Ik
herinner me hele mooie zonnige dagen op woensdag 13
April, maandag 18 April en Dinsdag 19 april. Toch kwam
toen het kwik niet boven de 16 graden uit in Onderdendam. De conclusie is dus gerechtvaardigd: wederom een
zonnige maar best koude aprilmaand.

Tekst: Kees Willemen
Foto’s: Sieb-Klaas Iwema en Kees Willemen
Het lijkt wel of de maand april de lijn aanhoudt die in
maart al werd ingezet. Weer opnieuw een koude maand,
voornamelijk droog. Wat het echt heel anders maakt is
het licht. Dat is momenteel schel en keihard. Heeft veel
te maken met de plaats die de zon aan de hemel inneemt
t.o.v. de aarde. En het groeiend aantal zonuren. Dat was
uitzonderlijk hoog: 570 volgens www.weerstatistieken.nl
in april Tegelijkertijd spreken we over een maand waarop
het twee dagen sneeuwde en het een aantal nachten een
paar graden vroor…………….

Guur , nat en zonnig
Maar hoe kan zoiets nou, terwijl de zon zo hard schijnt?
Wel, de wind, - het waaide soms behoorlijk stevig- was
de grote boosdoener. Van de 27 dagen zat de wind 20
dagen in het noorden of oosten en voerde zeer koude
zeelucht met zich mee. En hoewel het zestien dagen
mooi droog weer was,
zorgde de neerslag elf
dagen dat in combinatie
met deze koude wind
het gewoon guur was
buiten. Donderdag 31
Maart en Zaterdag 2
April viel er zelfs sneeuw
die een tijd bleef liggen
Gevolg: qua neerslag
was April niet te verglijken met Maart. Haalde
mijn regenmeter in die
maand maar 5,5 mm., in
April was dat met 50,25
mm. bijna tien maal zo veel. Echter nog steeds de helft
van wat er in de maand Februari naar beneden kwam.
Toen viel er 114, 5 mm. Ter vergelijking een jaar terug.
April 2021 was de neerslag niet veel meer dan de afgelopen maand: 55 millimeter.

Over welke periode hebben we het deze keer. Het gaat om
de tijd tussen maandag 28 Maart en zaterdag 23 April.
Dat zijn zeven en twintig dagen. Hoe zit het nu met die
uitzonderlijke hoeveelheid licht? Vooral ook te danken
aan het feit dat niet alleen de zon veel hoger aan de hemel
staat, maar vooral omdat de zon steeds langer te zien is.
De cijfers liegen niet. Twaalf uur en vierendertig minuten
stond de zon boven de horizon op maandag 28 Maart.
Bijna een maand later zaterdag 23 April was dat bijna
twee uur langer: 14u31. Het omslagpunt was zaterdag 16
april. Toen stond de zon voor het eerst veertien uur en
twee minuten boven de kim. Dat wil niet zeggen dat je de
zon de hele dag kon zien, zoals de laatste week in april.
Toen was bijna iedere dag geen wolkje aan de lucht. En
het was veel eerder licht was. Maandag 28 Maart kwam
de zon pas op om 7u18 . Bijna een maand later, zaterdag
23 April iets meer dan een uur eerder: om 6u17. En het
bleef ook veel langer licht , zoals iedereen heeft kunnen
merken. Maandag 29 Maart verdween de zon om 20u01
achter de horizon, maar zaterdag 23 April meer dan drie
kwartier later, om 20u48.Bij een redelijke temperatuur
betekende kon het leven zich veel meer buitenshuis afspelen.

Buitengewoon nuttig

Koude aprilmaand

Trekken planten en dieren zich iets aan van dit soort
weer? Voor alle duidelijkheid mijn waarnemingen betreffen uitsluitend de oostkant van ons dorp waar ik een
paar keer per dag te vinden ben. Ik hoop nog altijd dat er
meer berichten komen van de andere kant van ons dorp
inclusief het buitengebied daar. Je kunt niet overal tegelijk zijn. De lente verovert maar heel langzaam iets meer
terrein. De meidoornstruiken [ Crataegus monogyna L. ]

Maar tja, die temperatuur, was die wel zo redelijk? Nou,
niet bepaald. Ik ben echt een vroege opstaander en geen
ochtend dat ik voor zes uur buiten aan de wandel was met
onze hond Nantske , heb ik zonder winterjas kunnen lopen. Het was gewoon koud. Gemiddeld was de temperatuur om 06u00 gemeten nog geen vijf graden boven nul,
n.l. om precies te zijn: 4, 96. Gelukkig niet zo extreem koud
als in maart. Toen was die gemiddelde temperatuur: 1,1
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zijn nu eindelijk in blad geschoten. Aardbevingen trekken
zich overigens niets aan van dit groeiproces . Weer een
aardig stevige voelde ik op zaterdag 2 April: epicentrum
Zeerijp, 2.7 op de Schaal van Richter. Niet iets om vrolijk
van te worden. Dat werd ik wel van de lepelaar [ Platalea
leucorodia L. ] die
ik een week later
zag overkomen.
Voorheen foerageerden lepelaars
in de sloten van
het grasland gelegen voor het erf
van Afke Lanting,
Boterdiep OZ. Dit
jaar zijn ze daar
nog niet gezien. In
diezelfde omgeving zag ik wel een
groepje tureluurs
[ Tringa totanus
L. ] rondvliegen
op een hoogte van
dertig meter. . En
er werd al door wilde eenden [ Anas platyrhynchos L. ]
gebroed. Rond zijn boerderij zag Sieb- Klaas Iwema, de
vaste fotograaf van deze rubriek , dat er een eend in de
walkant zat te broeden . Kennelijk toch op een iets te

vlag er dit jaar bij hangt. Er moeten ook buiten de stallen
voldoende insecten zijn om op te kunnen jagen en daarmee eventuele jongen te voeden. Vooralsnog zie je nu
pas wat meer insecten in de lucht. Boeren zijn altijd blij
wanneer de zwaluwen terugkeren.’ Een boerenzwaluw
vangt per week wel 50.000 muggen, vliegen en andere
insecten die de koeien kunnen plagen ‘ las ik op de site :
www.zwaluwen.info van een Zwaluwenadviesbureau op
non profit basis. Ze zijn dus buitengewoon nuttig. Boerenzwaluwen hebben het tegenwoordig moeilijk doordat
de zuivelindustrie boeren dermate strenge hygiëneregels
oplegt, dat men in moderne ligboxstallen steeds vaker de
deuren gesloten houdt waardoor er niet meer vrij in en
uitgevlogen kan worden.
Niet tegen maar met…
Dit voorbeeld is geen incident. Het staat symbool voor
de natuurvijandige houding die de industrie boeren een
manier van werken opdringt die de ( onvoorspelbare )
natuur zoveel mogelijk buiten de deur houdt. Gelukkig
zijn er steeds meer enkelingen onder hen die van mening
zijn dat je als boer niet tegen maar in samenwerking met
de natuur moet werken om het landschap aantrekkelijk
te houden. Ik hoop dat ook een volgende keer jullie als
lezer daarin een aanleiding vinden om ook eens te laten
horen wat jullie zo al opviel buiten. Foto’s en berichten
zijn zoals altijd zeer welkom op het adres:
Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderdendam
Tel.050-3049464 ;06-18849215 E-mail:
c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl

Ik wou
Ik wou dat ik ze kon troosten,
de mensen in droefheid gehuld.
Ik wou dat ik ze kon drogen,
die ogen met tranen gevuld.
Ik wou dat ik ze kon geven,
de liefde die lijden verzacht.
Ik wou dat ik ze kon brengen,
wat licht in hun duistere nacht.

schuin stukje. Hij gleed met nest en al de sloot in en de
kraaien waren er snel bij om de eieren te jatten. Donderdag 14 April belde Sieb-Klaas bij me aan met de mededeling dat het eerste ’ swaalfke ‘ ( de boerenzwaluw: Hirundo rustica L. ) op zijn erf rondvloog. Is dat vroeg of normaal? Oordeel zelf :in 2021 was dat bij hem op 31 Maart
en in 2020: 5 April; 2019: 1 April; 2018: 3 April; 2017: 4
April; 2016: 28 Maart ; 2015: 6 April; 2014: 10 April; 2013:
12 April; 2012: geen melding ; 2011: 2 April; 2010/2009:
geen melding 2008: 7 April ; 2007: 6 April. Het is niet zo
gek dat zo’n zwaluw zich eerst komt oriënteren hoe de

Jantje Bulthuis
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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.
Berend Peppink en zijn onroerende 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.
In HisGis kunnen we nagaan wie omstreeks 1832 de eigenaren zijn van het onroerend goed. Bij het aanklikken van een
perceel kleurt deze geel en worden de gegevens van dit perceel weergegeven.
Huis met erf en tuin aan de Uiterdijk te Onderdendam.

Perceel geteekend No 22 gekocht op de publieke veiling van 17 januari 1824 en beschreven bij Notaris Meester Hendrik
Willem Hoving in Akte No 10 van dat jaar.
Tjalk schuitje genaamd: "De vrouwe Hindriktje".
In Akte No 80 van het jaar 1824 opgemaakt door notaris Meester Hendrik Willem Hoving is de overdracht beschreven
van het tjalk schuitje genaamd: "De vrouwe Hindriktje" gemeten op eenenveertig tonnen met al deszelfs opgoed en
toebehoren voor de prijs van ƒ 520,Verkoper is de heer Aldert Sebes Sluis wonende te Kantens en koper is de heer Berend Peppink wonende te Onderdendam. Waarvoor Berend deze boot heeft gekocht en wanneer hij het weer heeft verkocht is niet bekend.
Boerderij te Rottum gelegen in de bocht van de Delthe ongeveer 50 ha. groot.

Deze boerenplaats is aangekocht en verkregen bij
akte van Command den vijf en twintigsten november achttien honderd vier en twintig voor de
heer Griffier der Regtbank van Eersten Aanleg
zittinghoudende te Appingedam opgemaakt en
behoorlijk geregistreerd ten gevolge van een Vonnis van definitieve toewijzing den vijf en twintigsten november achttienhonderd vier en twintig
door de Regtbank van Eersten Aanleg zittinghoudende te Appingedam. Gewezen en behoorlijk
geregistreerd, overgeschreven ten kantore van
Hypotheken te Appingedam den twaafden januari
achttien honderd vijf en twintig.
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Werkgroep Onderdendam Aardgasluw
Enige tijd geleden stond er in het Nijsjaogertje een oproep
waarbij mensen gezocht werden die wilden meedenken
over een aardgasluwe toekomst voor Onderdendam. Eddy
Buisman, Kees Douma, Roel Douwes en Lolke Weegenaar
hebben zich aangemeld om samen met Jantine Koppert
van de Groninger Energiekoepel (Grek) - die ingehuurd is
door de Gemeente Hogeland om ons te helpen - een werkgroep te vormen. De werkgroep gaat proberen de doelstelling van de Gemeente Hogeland om in 2030 een besparing van 20% op het energieverbruik te realiseren vorm te
geven voor Onderdendam in een zogenaamd Wijk Energie
Plan (WEP), waarbij je het hele dorp dan als “wijk” moet
zien. Het is de bedoeling dat het Wijk Energie Plan Onderdendam als een voorbeeld kan dienen (‘Pilotproject’). Van
de opgedane ervaring kunnen later ook andere dorpen
binnen de gemeente profiteren. Kortgeleden hebben we
bij elkaar gezeten om te bedenken hoe we het willen aanpakken.
We waren het er al snel over eens dat we ons in eerste
instantie niet op allerlei mooie en veelbelovende ontwikkelingen, zoals warmtenetten, bodemenergie, warmtepompen en dergelijke moeten richten. Want al deze nieuwe technologie gaat uit van de basis van een al goed geïsoleerd en energiezuinig huis. En zover zijn we in Onderdendam nog lang niet, lijkt het ons. We hebben nu eenmaal veel oude, vaak meermalen verbouwde huizen, een
flink aantal monumenten en gedateerde huizen uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw in ons dorp. Daar valt nog
een wereld te winnen met betere isolatie. Wist u dat u in
een goed geïsoleerd huis tot 25% op uw gasrekening kunt
besparen? Bovendien levert het u meer comfort in huis en
helpt u mee om de klimaatverandering tegen te gaan door
minder CO2 uit te stoten.
Dus formuleerden we de gemeenschappelijke uitdaging
voor ons dorp als volgt: alle huizen in Onderdendam besparen in 2030 minstens 25 % op hun energieverbruik!
Om dat resultaat in 2030 ook te kunnen meten wordt er
eerst een zgn. 0-meting gedaan waarbij het energieverbruik van het dorp op dit moment in kaart gebracht wordt.
Dit gebeurt door de Groninger Energiekoepel (Grek) aan
de hand van openbare bronnen. Ook worden de woningen
in verschillende categorieën ingedeeld waaruit uiteindelijk
voor 6 type woningen een zgn. Energie Prestatie Advies
wordt opgesteld. Dat betekent dat voor die 6 typen woningen, die model staan voor alle 254 huizen in ons dorp,
nauwkeurig gekeken wordt wat de (on)mogelijkheden zijn
om tot verregaande energiebesparing te komen. Met deze
informatie en de opgedane kennis kunt u dan later in uw
type huis gericht aan de slag om de doelstelling te realiseren.
De werkgroep gaat u na de zomer in het Dorpshuis uitnodigen om kennis te nemen van de resultaten van deze inventarisatie. Op die avond willen we ook graag uw ideeën
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horen hoe we de het energieverbruik in ons dorp kunnen
verminderen en op welke zaken de werkgroep zich zou
moeten richten om u te helpen de doelstelling van 25 %
minder energieverbruik in 2030 te realiseren.
Namens de werkgroep, Roel Douwes.

Update uit het bos.
Op dinsdagavond 12 april is er even een korte vergadering geweest in het Onderdendamsterbos. Tal van punten zijn besproken.
Ten eerste is er behoorlijk overlast van hondenpoep.
Een vriendelijk verzoek om een schepje of zakje mee te
nemen bij het uitlaten van uw huisdier. Dit punt zal net
als het onderhoud van de paden besproken worden met
de gemeente.
Helaas zijn de medewerkers van Staatsbosbeheer niet
meer voor 15 maart langs geweest om de bramenopslag
weg te halen, op donderdag 14 april zijn Klaas en Eddy
actief geweest om
in ieder geval bij
de ingang van het
bos deze opslag te
verminderen.
Aansluitend hierop
willen we graag
ook nog opslag van
Berenklauw en
brandnetel verwijderen. Dat willen
we doen op donderdag 12 mei..i
( om 19.00 uur bij
de picknicktafel)
Iedereen is van
harte uitgenodigd
om te komen helpen. Wel even zelf handschoenen en schop meenemen.
We sluiten natuurlijk af met koffie.
Tot danin het bos
Afiena Benthem

Nieuws vanuit de verkeerscommissie
Op 3 mei is het volgende overleg gepland met de provincie. Dan zullen wij horen wat er besloten is ten aanzien van de afsluiting van de Trekweg naar Winsum.
Wat betreft het onderhoud aan de weg N996 naar Middelstum. Deze staat nu gepland in juni, aansluitend
staat het onderhoud aan de Zijlvesterbrug gepland.
In de zomer wordt opnieuw de N361 afgesloten gedurende 6 weken. Ditmaal in het dorp Winsum. Er is deze
zomer geen omleidingroutes door het dorp Onderdendam.

Thomas Huizinga en Hans
Stoelinga koninklijk onderscheiden!
De heer Huizinga is ruim 30 jaar voorzitter van de Hengelclub Onderdendam, een vereniging die onder zijn
voorzitterschap een stormachtige
groei doormaakte. De vereniging telt
momenteel ruim 1.300 leden. Ook is
hij langdurig actief als secretaris van
Sportvisserij Groningen Drenthe: een
koepel van ruim 150 hengelsportverenigingen. Voor het district Hunsingo
van die koepel verricht hij tal van vrijwillige werkzaamheden. Hij beijvert
zich voor de aanleg van vissteigers in
de regio, waaronder een steiger voor
gehandicapte sportvissers bij Onderdendam. Ook is hij medeverantwoordelijk voor opruimacties van zwerfafval door sportvissers. Sinds 2017 is hij
erelid van de Hengelclub Onderdendam.
De heer T. Huizinga is benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Na zijn pensionering als muziekdocent
in 2014 werd de heer Stoelinga voorzitter van de plaatselijke commissie
van de Stichting Oude Groninger Kerken. De commissie exploiteert een
centrum voor Amsterdamse School
Architectuur in een voormalig kerkgebouw in zijn woonplaats. Dat kerkgebouw wordt ook door hem beheerd.
Hij verzamelt objecten die verband
houden met de Amsterdamse School
die te zien zijn in het centrum. Tijdens
en ook na zijn werkzame leven was hij
als muzikant, arrangeur en dirigent
actief bij verschillende muzikale gezelschappen.
De heer J.O.J. Stoelinga is benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
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Beste bewoners van Onderdendam,
Op 2 april j.l. hebben wij onder het genot van een eierbal
de werkbak ‘samen werken aan je dorp of wijk’ overhandigd aan de kwartiermakers van het nieuwe dorpsberaad.
Dit was de afronding van onze opdracht om voor Onderdendam een model voor dorpsdemocratie te ontwikkelen.
Een bijzonder en inspirerend traject waarbij corona soms
voor heel wat uitdagingen zorgde.
In die twee jaar hebben we de volgende stappen doorlopen:
Gesprekken met diverse bewoners en verenigingen
Posters en digitale vragenlijst verspreid om ideeën op
te halen
Vlogs gemaakt over de verschillende ingrediënten
voor dorpsdemocratie
Een digitale meedenksessie
Een caravanactie met ijsjes
Placemats verspreid tijdens de dorpsbrunch
Vertaling van al die opgehaalde informatie naar een
model voor dorpsdemocratie
Diverse bijeenkomsten met de werkgroep
Een dorpsbrede bijeenkomst
Voor ons was het fantastisch om de laatste Nijsjoagertjes
te lezen en te zien dat er heel hard wordt gewerkt aan de
vorming van het nieuwe dorpsberaad. We denken dat het
ook goed is dat dit helemaal door het dorp zelf gebeurt,
zodat het ook echt van het dorp is. We hopen dat het met
jullie ontwikkelde model een goede basis voor dit nieuwe
dorpsberaad en voor een constructieve samenwerking
binnen het dorp tussen alle verenigingen en bewoners.
Onze opdracht was om iets te ontwikkelen wat ook voor
andere dorpen of wijken te gebruiken is. Daarom hebben
we de werkbak gemaakt vol met materiaal waar bewoners
zelf mee aan de slag kunnen. Die zullen we verspreiden via
gemeente, Provincie en bijvoorbeeld Groninger Dorpen.
We willen jullie allemaal erg bedanken voor de fijne samenwerking en alle ideeën die zijn ingebracht. We kijken
met heel veel plezier terug op onze tijd in jullie prachtige
dorp. We komen dus zeker nog eens terug voor een eierbal of een mooie wandeling! Veel succes met het nieuwe
dorpsberaad! Groeten Mayke & Maartje

PAASEIEREN ZOEKEN WAS EEN SUCCES!
Dit jaar had de Paashaas ook in Onderdendam diverse
eieren verstopt, en wel in het Onderdendamsterbos.
Omdat het op de open plek wat te nat was, had de Paashaas de eieren stiekem op een andere plaats in het bos
verstopt! Gelukkig kon iedereen de nieuwe
plek goed vinden en na een
korte
uitleg
werd er druk
gezocht.
In het bos waren twee aparte velden uitgezet: één voor de kinderen t/
m 6 jaar en één voor de kinderen van 7 t/m 10 jaar. Iedere leeftijdscategorie had een eigen kleur eieren te zoeken en in beide zoekvelden lagen drie speciale ‘eieren’.
Als je een speciaal ei
vond, kreeg je een verrassing. Die verrassing
wilde iedereen wel
hebben en de speciale
eieren zijn ook allemaal gevonden!
De eieren waren soms
best lastig te vinden,
en waren niet alleen
op de grond verstopt
maar lagen ook wat
hoger in de struiken en bomen. Gelukkig hebben alle kinderen eieren gevonden en konden ze deze na afloop inwisselen tegen chocolade eitjes.
Al met al was het een geslaagde ochtend en wij hebben
de Paashaas al gevraagd of hij volgend jaar weer eieren
wil verstoppen in Onderdendam!
PUBQUIZ
Na twee lange Corona-jaren waarin de Pubquiz meerdere keren afgelast werd, kunnen wij als Cultureel Podium
Onderdendam eindelijk weer een Pubquiz organiseren.
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:
Waar:
Aanvang:
Kosten:
Opgeven:

Vrijdag 20 mei 2022
Dorpshuis Zijlvesterhoek
19:45u (zaal open vanaf 19.30 uur)
€ 2,50 per deelnemer
Meld je vóór 16 mei 2022 met je team aan
op cultuurinonderdendam@gmail.com en
geef je team een leuke naam

Overige details:
Een team bestaat uit (max.) 5 deelnemers, er is ruimte
voor 10 teams. Let op: VOL=VOL!
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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

01-05-2022

19.00

ds H J Wilschut uit
Smilde

08-05-2022

19.00

ds J A Mol uit Drie
zum

15-05-2022

19.00

ds Tanghe uit Sellin
gen.

22-05-2022

19.00

ds H C Marchand uit
Groningen

26-05-2022

09.30 Hemelvaart

ds H v Wingerden uit
Rijssen

29-05-2022

19.00 Weeszondag

bijzonderhden

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

voorganger

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 ope-

dhr N Verkade uit
Amsterdam
————————————————————————————

ningstijden en voor spoedgevallen contact opnemen
met: Martini Apotheek (24 uur geopend)

Kerkdiensten Gereformeerde Gemeente Bedum

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

01-05-2022 09.30

ds B J Diemer

08-05-2022 09.30

ds G Segger uit
Winsum

15-05-2022 09.30

ds H S Huizenga

22-05-2022 09.30

ds B J Diemer

26-05-2022 09.30 Hemelvaart

ds J Kruize

29-05-2022 09.30 Doopzondag

ds B J Diemer

Dierenartsenpraktijk Van Stad tot Wad, Bedum Voor
gezelschapsdieren: 050-3014260
Voor landbouwhuisdieren: 0596-518242
Dierenartsenpraktijk Noord West Groningen, Winsum
Tel: 0595-441800

Koningsdag met oud-hollandse spelletjes in het bos.

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

Grote rampen en paniek bel: 112
Geen kleedjes markt wegens te weinig belangstelling,
maar wel, heel gezellig, oud-hollandse spelletjes. Hulde
voor het Cultureel Podium, dat Koningsdag niet ongemerkt voorbij wilde laten gaan!
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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,

Vanaf Vrijdag 29 april : OUD PAPIER

mand anders voorstellen of wilt u oproepen tot actie?

schrijft u korte verhalen of gedichten, heeft u een club
opgericht en zoekt u deelnemers, wilt u zichzelf of ieLaat het ons weten!

30 april

12.30 SVO 1—Stedum 2

12 mei

19>00 Werken in het bos (iedereen welkom)

14 mei

WEGGEEFMARKT in het dorpshuis 15.00 u

Nijsjoagertje: nijsjoagertje@gmail.com

20 mei

Pubquiz in het Dorpshuis 19.45 u
Zaal open om 19.30 u.

Redactie: Brenda Stavast, Erika Witsenboer Eilander,

26 mei

Stuur uw kopij in word per e-mail, uiterlijk zondag 22
mei 2022 naar de redactie van het

Annemieke Neuteboom, Dethmer Jonkhoff en Eddy

Hemelvaartsdag: Noorderrondritten in Lop
persum

Buisman.
Bijdragen o.a. van: Hanneke de Vries, Kees Willemen,

Vanaf vrijdag 27 mei OUD PAPIER
28 mei

Van 11.00 tot 16.00 Plantjesmarkt voor DE
KERK aan de Bedumerweg.

17 juni

Midzomeravond wandeling.

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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