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‘De Romeinse Baadster’
een gesprek met Marée Blok en Bas Lugthart
Meestal wordt de uitdrukking ‘het water staat
me aan de lippen’ gebruikt op het moment
dat zaken niet al te goed gaan. Maar in het
geval van ‘de Romeinse Baadster’ zou het
prachtig zijn wanneer het water haar aan de
lippen staat, een bijzonder moment van interactie van het kunstwerk met de omgeving.
Hoe hoger het water komt hoe dieper de
Baadster in het water komt te staan.
Op dit moment staat het kunstwerk van
ongeveer 10 m hoog vanaf haar middel op de
zanderige oever van het Byland een zijarm van
de Rijn tussen Lobith en Zevenaar. Hier liep
zo'n 2000 jaar geleden de noordelijke grens
van het immense Romeinse Rijk:
de Limes.

Onderdendam Aardgasluw
Vrouge Vogels
Verkeershinder
SVO ‘Lutjeclubtoernooi’
Historie ODD
Door Ruurd Visser
Dorpsberaad
Klei Impuls Project

De Romeinse Baadster met een vertegenwoordiging van de buren uit Onderdendam.
Van links naar rechts Maree, Bas, Marianne, Jannie, Christiaan, Thea, Catrinus en Klaas.

Het kunstwerk is ontworpen door Mareé Blok en Bas Lugthart, sinds 1990 woonachtig in de oude openbare lagere school aan de Warfumerweg. Ze wonen er niet
alleen maar hebben hier ook hun atelier/werkplaats. Hun zoon Milan is de deur uit
en studeert Commerciële Economie aan de Hanze Hoge school in Groningen.
In de loop der jaren zijn er heel wat kunstwerken ontworpen en gerealiseerd, u kent allemaal de bank aan het Boterdiep tussen Onderdendam en Bedum en ook ‘de tegelbrug’ het
monument voor alle Elfstedenrijders samengesteld uit duizenden afbeeldingen. Het met
Delftsblauwe tegeltjes bekleedde kunstwerk bevindt zich tussen Giekerk en Lekkum en
heeft de officiele naam ‘It sil heve’. De genoemde bank heeft zijn oorsprong in de vijf banken (Rustpunten) die gemaakt en geplaatst zijn in de toenmalige gemeente Eemsmond.
Van deze Rustpunten zijn in Diemen aan de boulevard langs de Weespertrekvaart 3 uitvergrote XXL-versies geplaatst van ruim 10 meter lang.
(https://bloklugthart.nl/kunst-openbare-ruimte-diemen-2)
Ook in de stad Groningen zijn kunstwerken van hun hand te vinden, de fontein in het
Noorderplantsoen en het beeld voor de RUG in de vijver op het Zernike Science Park
waarbij deze fonteinsculptuur speciaal ook in de winter aan staat omdat bij vrieskou de
mensfiguur een kleed aankrijgt van bevroren water.
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Lees verder op pagina 2

Vervolg Interview Blok - Lugthart

is een binnen project gerealiseerd de grote glazen wanden
van vergaderruimtes. Op grote gebrandschilderde historische afbeeldingen kijken Zoetermeerders van lang geleden

Het is een voorbeeld van de interactieve kunst, niet in de zin
dat er door mensen actief iets mee gedaan kan worden maar
de sculptuur werkt samen en veranderd met zijn/haar omgeving.
De ruimtelijk getekende mensfiguren zijn opengewerkt waar
doorheen het vlakke land zichtbaar is in al zijn veranderende facetten: donker, licht met soms indrukwekkende wolkenluchten. Het steeds veranderende landschap, het al dan
niet bevroren, dalend of stijgende water maken deel uit van
het kunstwerk dat daardoor een extra intrigerende dimensie
krijgt

Bas en Maree hebben beide de Kunstacademie gevolgd met
daarnaast een periode in Bordeaux (Bas) en Indonesie
(Maréé) én latér samén véél réizén door Azié. Dé vérhuizing
naar Onderdendam heeft hun samenwerking gestimuleerd
en sinds die tijd beschouwen zij al het werk dat in Villa Mundi ontstaat als gezamenlijk werk. Voor de grote projecten
betrekken zij vaak ook anderen bij de uiteindelijke realisatie,
een constructeur die de berekeningen maakt en voor uitvoerders voor speciale technieken. Meestal worden de kunstenaars door een opdrachtgever gevraagd om een ontwerp
te maken voor een specifieke plek.
Hierbij speelt de website www.bloklugthart.nl één groté rol
omdat opdrachtgevers daar het werk kunnen bekijken. De
gerealiseerde ‘kunstwerken moet het doen’. Bas & Maree
worden dan benaderd om een of soms ook meerdere ontwerpen te maken. Dit resulteert natuurlijk niet altijd in een
opdracht, een aantal projecten komt niet verder dan de ontwerpfase en een bestaan in de virtuele wereld. Soms worden
ze opgebeld door mensen die speciaal voor een kunstwerk
op pad zijn gegaan maar het in de werkelijke wereld niet
kunnen vinden.

mee over de schouders van de bestuurders van nu.
(https://bloklugthart.nl/kunst-openbare-ruimtezoetermeer)
Binnenkunst geeft dan ook de mogelijkheid om eens met
andere kwetsbare materialen te werken.
Bij alle kunstwerken van Blok & Lugthart is er sprake van
het toevoegen van beleving aan de omgeving en het bijzonder maken van een plek. “Het moet interessant genoeg zijn
voor een fietstocht of een eindje om te rijden met de auto”.
Ze voelen verantwoordelijkheid voor het product en voor
de omgeving waarin hun kunst een plaats krijgt.
www.bloklugthart.nl
'kunstwérkén in dé opénbaré ruimté’
Annemieke C.W. Neuteboom

De realisatie van een kunstwerk kan een langdurige proces
zijn, er moet onderhandeld worden met opdrachtgevers,
vergunningen moeten aangevraagd worden en vaak moet er
een ook inspraaktraject met de bevolking doorlopen worden. Het is en blijft kunst in de openbare ruimte dus dat betekent dat een ieder er iets van zou moeten kunnen vinden.
Positief of negatief.... Bij een constructiebedrijf in Leeuwarden staat nu nog een reusachtige stalen hand, een onderdeel
van het kunstwerk In Veilige Handen, dié uitéindélijk één
plek zal moeten krijgen op de nieuw aangelegde havendijk
van Texel. Echter hier zijn nog niet alle ‘hobbels’ genomen.
(https://bloklugthart.nl/kunst-openbare-ruimte-texel)
De meeste kunstwerken krijgen een plaats in de openbare
buiten ruimte. In het gemeentehuis van Zoetermeer echter
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De resultaten worden gedeeld op een openbare bijeenkomst in het dorpshuis. We willen de uitkomsten
van de enquête met u bespreken en er zullen verschillende presentaties zijn. Zet de datum alvast in
uw agenda: donderdagavond 22 september om
20.00 uur. En o ja, als u informatie zoekt en zich al
vast wilt inlezen in de materie, kijk dan binnenkort
ook eens op onze onvolprezen dorpswebsite
www.onderdendam.com op de pagina
Energiebesparen!

Nieuws van de werkgroep
Onderdendam Aardgasluw
Ik weet niet of u dat ook heeft, maar ik knijp ‘m wel
een beetje…Op 1 juli loopt mijn variabel contract
voor de levering van gas en elektriciteit af en ik ben
benieuwd wat mijn nieuwe maandbedrag gaat worden… Als je de ontwikkelingen rond het aardgas een
beetje volgt lijkt er weer een flinke verhoging aan te
komen. Op jaarbasis kan het zomaar weer honderden euro’s extra gaan kosten en echt goedkoop is
het spul nu ook al niet. En stoken moet je wel, want
ik ben (gelukkige) bezitter van een vrijstaand huis
uit 1933, toen ze nog niet veel aan isolatie deden.
Natuurlijk is er al het nodige gebeurd aan het huis,
ook door vorige eigenaren. Maar er valt vast nog
veel winst te halen en met wat extra tochtstrip alleen kom je er niet.

Namens de Werkgroep Onderdendam Aardgasluw,
Roel Douwes.
De werkgroep Onderendam Aardgasluw bestaat naast
Roel Douwes uit Lolke Weegenaar, Meine Bosma, Kees
Douma en Eddy Buisman. De werkgroep wordt vanuit de
GrEK professioneel ondersteund door Jantine Koppert.

Dat zal voor velen in het dorp gelden, dus tijd voor
actie. Als werkgroep Onderdendam aardgasluw
gaan we voor 25% minder energieverbruik in ons
dorp in 2030. Om dat doel te kunnen halen moeten
we nog veel leren. Van de experts op dit gebied en
van elkaar. Wat is er mogelijk, hoe pak je het aan
om je huis geleidelijk om te vormen naar een aardgasluwe en uiteindelijk aardgasvrije woning? Immers dat doel moet in 2050 bereikt zijn. Welke nieuwe materialen en methoden zijn beschikbaar om je
huis beter te isoleren? Welke subsidies zijn er, welke mogelijkheden voor goedkope leningen/
hypotheken om je huis te verduurzamen? Wat zijn
warmtepompen, hoe werken deze en wat besparen
ze?

Energie toeslag voor huishoudens met een laag inkomen
Vanaf 1 juli. a.s kan de energie-toeslag van
€ 800,00 bij de gemeente Het Hogeland
worden aangevraagd.
Op de website van de gemeente kan een
digitaal aanvraagformulier ingevuld worden en
moeten er kopieën geüpload worden van o.a.
de ID-kaart en de inkomen-specificatie.
Ken je iemand die deze toeslag wil aanvragen, maar weet zij of hij niet hoe dat
(digitaal) moet?
Een vrijwilliger van Humanitas Thuisadministratie kan hierbij helpen.

Als werkgroep willen we u graag op weg helpen in
de lastige wereld van de energietransitie. Om dat zo
goed mogelijk te kunnen doen, hebben we ook informatie van u nodig. Waar liggen uw vragen op dit
gebied, waar heeft u behoefte aan? Om daar meer
inzicht in te krijgen hebben we een enquête online
gezet. Aan iedereen de oproep om die in te vullen,
het zijn maar 17/18 vragen en het invullen kost u
hooguit 5-10 minuten. U kunt de vragenlijst bereiken doorvanaf 30 juni naar http://grek.nl/ te
googelen. U wordt dan automatisch doorgeleid naar
de Dorps enquête Onderdendam.

De hulpvrager kan hiervoor bellen met:
Jacob Hellinga (voor inwoners van Bedum en
Eemsmond) 06 36 27 68 40
Jan Tuin (voor inwoners van Winsum en De
Marne) 06 100 59 220
of een mail sturen
naar: ta.hoogeland@humanitas.nl

Niet vergeten, vul in die lijst, doe het!
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Om twaalf uur heeft Dhr. Koerts de microfoon gevonden en
verblijdt hij de deelnemers met zijn vertrouwde stem. De omroeper van dienst zorgt dat alle bezoekers uitgebreid worden geïnformeerd, waar en hoe laat, wie moet spelen. Aangezien de temperaturen zeer aangenaam zijn, is het goed vertoeven op de velden van Onderdendam. Jong, oud, man of vrouw het maakt vandaag niet uit! Iedereen speelt met en tegen elkaar om de plaatselijke trots. De hoofdprijs doet zijn uiterlijk eer aan en is vernoemd naar Sietse Veening. De oud speler en oud voorzitter van
de club was overigens iets wat verlaat aanwezig op het prachtige
toernooi. Voordat de teams kunnen strijden om deze hoofdprijs
was het eerst aan de poule fase. Deze bestond uit 5 verschillende
ontmoetingen om vervolgens de nummers 1 en 2 te laten kruizen
in de kruisfinales. De poule wedstrijden waren zeer vermakelijk
om te aanschouwen, dit had met name te maken met de heerlijke
temperaturen. In de veldjes streden vrienden, vriendinnen en
familieleden tegen elkaar. Het plezier spatte van de velden af en
er werd hard om en met elkaar gelachen.

Lutjeclubtoernooi wordt een
begrip in de provincie
Het kan u als dorpsgenoten niet zijn ontgaan dat er 18 juni
jongstleden een evenement gaande was in het pittoreske dorp
Onderdendam. De voetbalvereniging organiseerde zoals gebruikelijk een voetbal toernooi op het “Harry Visser” sportpark. Een
toernooi voor jong en oud waar de sfeer van het amateurvoetbal
zichtbaar wordt in de kleine en grote dingen. Het
“Lutjeclubtoernooi” is een begrip geworden in de hele provincie
en daar buiten. Mensen komen net als vroeger van heinde en ver
om connecties te maken met de bewoners uit de provincie Groningen.
Als de organisatie bestaand uit Koerts, De Boer en Smeding de
hoofden bij elkaar stoppen dan kan het maar één kant opgaan,
iets waar een dorp en vereniging trots op kan zijn! Zo neem ik u
graag mee naar de woensdag als een aantal leden van de vereniging gewapend met een boor op jacht lijken naar aarde. Haan
voorzien van boor zorgt ervoor dat de juiste diepte van de gaten
wordt bereikt, waarna er vakkundig met drie palen een doel
wordt gefabriceerd! Deze doelen staan in en op het prachtige
veld liggend midden in Onderdendam. Typerend voor deze vereniging. Een andere vereniging zou rond zoeken naar doelen om
te lenen, maar in Onderdendam doppen ze hun eigen boontjes en
zo worden er vakkundig 6 doelen gebouwd.

Rond de klok van half 5 werden de mouwen opgestroopt en gingen een aantal teams serieus werk maken van het binnen halen
van de felbegeerde hoofdprijs. De velden werden voornamelijk
gedomineerd door Bedumers. Wat we in Onderdendam begrijpelijk vinden. De mannen van Robbie Wentink zaten namelijk
in een pauze moment en je kunt nergens beter plezier en voetbal
aan elkaar koppelen dan in Onderdendam. De troostfinale werd
op strafschoppen beslist. De mannen van BMAT en Time Out
Kappers, spelend onder de naam “Even mijn leesbril pakken”
moesten toe zien hoe de mannen van “Net Niks” een gelijkspel
uit het vuur sleepten. Uiteindelijk miste Milan Koerts de beslissende strafschop en ging “Net Niks” me de derde plek naar huis.
De mannen van de Harkemase Boys met Herben Haan in de
gelederen streed in de finale tegen de mannen van FC BeLeo.
De mannen onder aanvoering van Trainer Robert Kwant gingen
er uiteindelijk met de hoofdprijs van door. De mannen met het
team naam Even mijn bril pakken stonden dan wel niet op het
podium maar sleepte de prijs voor teamnaam wel binnen!

Als u op de vrijdagavond door het dorp bent gelopen dan heeft u
vast en zeker mensen van SVO gezien. Dan was u getuigen geweest van de aanwezige vrijwilligers die liepen met stokken,
tentdoeken of andere materialen. Op de vrijdagavond voor het
evenement werden er door de aanwezige vrijwilligers namelijk
tenten, een bar en velden klaar gemaakt waardoor er een sportpark ontstond waar honderden mensen een leuke dag konden
beleven. De spelers konden hun kunsten en vaardigheden tonen
op de daarvoor bedoelde velden. De met kalken aangegeven
velden werden voorzien van de nummers 1 t/m 3 en een veld 7.
Dit omdat dat kan! Als iedereen rond middennacht de zoektocht
naar huis inzet is er één persoon die achterblijft. De heer De
Boer neemt zijn verantwoordelijkheid en bewaakt het fort en de
fusten!

Als de voetbalpotjes zijn afgewerkt en de prijzen zijn verdeeld
worden de muzikanten en slagers aan gesproken op hun kwaliteiten. Onder het genot van een alcoholische versnapering en
goed bereidt stukje vlees door Slagerij Zuidhof werd de sfeer
verzorgd door de band My Way! Hierdoor werd de stemming
beter en beter in Onderdendam. De fusten waren niet aan te slepen en gezien de temperatuur was dat ook noodzakelijk, goed
drinken was het advies en dat hadden de aanwezig goed in hun
oren geknoopt. Als de band de stemming naar het hoogte punt
heeft gebracht is het aan Feest DJ Lars om dat stadium zo lang
mogelijk op te rekken. De DJ van dienst slaagde daar voortreffelijk in en hield de stemming en de sfeer op een respectabel hoog
niveau waardoor het in Onderdendam tot in de late uurtjes nog
zeer gezellig bleef.

Als ik op zaterdagochtend als deelnemer van het toernooi mijn
voetbaltas voorzie van de spullen die ik nodig heb om een dag
Onderdendam te overleven, gaan mijn gedachten uit naar de
mensen die dit allemaal weer hebben mogelijk gemaakt. Een
kleine club ergens in de provincie Groningen ontvangt op deze
dag 25 teams komend uit de hele regio! Middelstummers, Bedumers, Winsumers, Warfummers en Stadjers zoeken hun weg
naar Onderdendam. Het liefste te fiets, een enkeling komt met
camper! Naast Groningers waren zelf Friezen bereidt om de
overtocht over de grens te maken, om een feestje in Onderdendam mee te pakken. Ze kwamen met een taxibus en vertrokken
zoals het hoort met een goed gevoel uit Groningen. Deze verscheidenheid aan mensen hebben de tocht gemaakt om te proeven van de sfeer en gezelligheid en dat om nog een keer te genieten van het voetbalspelletje.

Tot slot willen we alle aanwezige teams bedanken voor de sfeer,
sportiviteit en de gezelligheid op het sportpark. Zonder jullie
was het niet gelukt om er zo`n geweldige dag van te maken. Als
deelnemer wil ik mijn bewondering en waardering uitspreken
naar de drie mannen! Koos Koerts, Dennis Smeding en Marten
de Boer! Jullie hebben jezelf wederom weer overtroffen! Mijn
dank is groot voor het organiseren van zo'n groot evenement op
wellicht het kleinste terrein van heel Nederland!

Bij aankomst op het sportpark was een ding direct duidelijk.
Aan alles was gedacht ! De kinderen konden zich heerlijk vermaken op de daarvoor aangetrokken springkussens en Willem
had een van deze springkussens voorzien van een hoop liters
water woorden de jongste aanwezige jeugd zich heerlijk kon
vermaken in het water. Onder toeziend oog van De Boer werden
de springkussens voorzien van lucht en het water.

Jaco van Leeuwen
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Midzomeravondwandeling
groot succes

DE LEESKRING ONDERDENDAM HEEFT EEN
NIEUWE “AANVOERDER”
Sinds het najaar van 2008 is er de Leeskring Onderdendam. Het
doel van de initiatiefnemers was om dorpsgenoten die romans
lezen met elkaar in contact te brengen. Het gezamenlijk bespreken van een boek kan het leesplezier vergroten. Met het lezen
van een roman brengt de schrijver jou als lezer in een andere
wereld en maak je kennis met personages met een geheel andere persoonlijkheid en gedachtenwereld als jij. Hier kan je als
lezer van genieten en het zet je ook aan het denken met bijvoorbeeld vragen als “ Wat vind ik van het handelen van de hoofdpersoon ?” of “ Hoe zou ik in deze situatie gehandeld hebben?”.

Het weer was prachtig op vrijdagavond 17 juni.
Hier hebben de wandelaars die deelnamen aan de
midzomeravond wandeling dan ook enorm van genoten.
De wandeling, die vertrok vanuit het dorpshuis, ging door
o.a. tuinen en weilanden. Al direct in de eerste tuin was er
een optreden van Bas Helmholt, het Songfestival nummer
van S10 werd prachtig door Bas vertolkt. Via de weilanden
kwam men langs de Kardingermaar, een plekje waar het
prachtig is en waar je normaal natuurlijk niet kunt komen.
Via de Japanse tuin aan de Bedumerweg werd de soep
genuttigd bij Jan en Corry Mulder. Direct na vertrek uit
deze tuin werden de wandelaars opgewacht door Martin
Lambeek die de mensen inspirerend mee nam in de
wereld van de bij.

Een ieder ervaart en beoordeelt de verhandelingen in een roman
of de structuur en de stijl van een boek anders. Dit met elkaar
delen in een ontspannen, ongedwongen sfeer is de meerwaarde
van De Leeskring. Daarnaast worden er in de bijeenkomsten
vele tips uitgewisseld over boeken, die door de deelnemers gelezen zijn. De Leeskring komt om de 5 of 6 weken bijeen . Gezamenlijk wordt besloten welk boek gelezen wordt. De bijeenkomsten zijn op maandagavond in het Dorpshuis van 20.00 tot
22.00 uur.

De maaltijd werd genuttigd op landgoed Oude Bosch na
eerst van een kleine expositie van kunstenaars uit het
dorp te hebben genoten en onder de begeleidende muziek verzorgd door twee cellisten. Hierna werd de wandeling via de weilanden vervolgd naar plattelands bierbrouwerij ' het Zotte Kalf '. Onderweg kreeg men nog informatie over het weidevogelbeheer in de omgeving van Onderdendam. Na een kleine proeverij in de brouwerij werden
de wandelaars met behulp van de sloepen van Sloepverhuur Groningen verplaatst naar de overkant van het water
naar de tuin van Jan Nikkels en Maria Bolt.

Ik heb lange tijd De Leeskring met plezier geleid. Na de zomer
neemt Annemieke Neuteboom het stokje over. Samen wandelend rond Onderdendam en Onderwierum nam ik Annemieke
het volgende interview af.
“Wat voor soort boeken lees je? Welke heb je het afgelopen jaar
met plezier gelezen?” “ Van kinds af aan was ik een veel lezer.
We hadden thuis geen TV, er werd veel gelezen. Ik heb grote
interesse voor geschiedenis , romans en vooral biografieën .
Maar een spannende thriller of Engelse sage gaat er ook in. Titels : Anjet Daanjer ‘De herinnerde soldaat’, John Ironmonger
‘De dag dat de walvis kwam, Hedy d'Ancona ‘Vrolijk Verval’
en de biografie van schilderes Jeanne Biersma Oosting ‘Geen
tijd te verliezen’ geschreven door Jolanda Withuis.”

Ook in deze tuin was er muziek en werd er heerlijke ijs en
koffie geserveerd. Uiteindelijk werd de wandeling vervolgd
over de weilanden terug naar Onderdendam. De laatste
stop was bij de bloemenweide van de familie Beukema.
Bij deze bloemenweide, helaas toen nog niet in bloei,
werd men verwelkomt door Brenda Stavast. Zij liet de
wandelaars een proeverijtje met producten uit de tuin en
bos uitproberen.
Bij terugkomst van de laatste wandelaars was het reeds
donker, maar nog steeds gezellig op het terras van het
dorpshuis.
Fotoimpressie >>>

“Waarom lees je? Wat brengt lezen je?” “ Lezen brengt me rust
en plezier. Je kunt je in een andere wereld en mensen verplaatsen of juist de realiteit onder ogen zien. Het is ook heerlijk om
mooie boeken met anderen te delen en er dan vervolgens over te
praten.”
“Wat is het extra, de meerwaarde van De Leeskring voor jou
boven het zelf lezen van een boek?” “Het is verrassend om met
elkaar over het gelezen boek te praten, je tanden te zetten in een
boek dat je zelf niet zou kiezen, van anderen te horen wat zij
vinden en het soms niet met elkaar eens te zijn.”
“Je neemt het stokje van het leiden van De Leeskring over. Er is
ruimte voor en behoefte aan nieuwe deelnemers. Wat is je boodschap aan mensen in Onderdendam en naaste omgeving die van
lezen houden en misschien overwegen om lid te worden? “ “Als
je van lezen houdt, open staat voor een gesprek in ongedwongen
sfeer, kom dan een avond kennismaken. Er is alle ruimte voor
jouw inbreng, maar je kunt ook alleen luisteren. Van harte welkom!”
De eerste Leeskring na de zomer is op maandagavond 19
september, 20.00 uur, Dorpshuis. Degenen die zich willen
aanmelden of meer informatie willen kunnen contact opnemen
met Annemieke ( 06 51287097 of
annemieke.neuteboom@hotmail.com)
Jan ‘t Mannetje
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Samenvatting ALV Dorpsberaad 27-05-2022

DORPSBERAAD

Na een kort formeel stukje vergadering is er ruimte voor vragen
van verschillende leden:

Bijdrage uit
dorpsbudget voor uitstrooimonument?

Hanneke vraagt wat het plan is van het bestuur. Waarmee gaan zij
aan de slag?
Antwoord:
Vooropgesteld is het nieuwe bestuur een lerende organisatie.

In een eerder stadium zijn de inwoners van Onderdendam
geïnformeerd over een uitstrooimonument op de begraafplaats Menkeweer. Zoals bij jullie wellicht bekend is de
begraafplaats een archeologisch rijksmonument dat op
dit moment wordt gerestaureerd door het waterschap.
Het waterschap is eigenaar van de grond en heeft Tennet
gelden aangevraagd uit het potje met het thema
‘Historische terreinen en wierden’.
Ook hebben zij na vraag van dorpsbewoners een uitstrooimonument laten ontwerpen (zie tekeningen).
Aan het uitstrooimonument zijn optioneel plaatjes te
bevestigen met de namen van de mensen die uitgestrooid
zijn en er kunnen worden herdacht.

Op de to-do lijst staat o.a.
Inventariseren van alle verenigingen, clubs en werkgroepen. Kennis maken met de partijen die verbonden zijn aan het Dorpsberaad. Onderzoeken welke structuur er is.
Dorpsvisie onder de loep nemen: hoe actueel is deze? Wat is er al
uitgevoerd? Wat dient nog uitgevoerd worden? Vragen de huidige omstandigheden om actualiseren van de Dorpsvisie?
Aan de slag met de Tennet gelden die beschikbaar zijn voor het
dorp (eerste gesprek met verantwoordelijk medewerker van de
gemeente heeft al plaatsgevonden).
Aan de slag met het Dorpsbudget dat voor het dorp t.b.v. leefbaarheid beschikbaar is.
Aansluiten bij de Vereniging voor Groninger Dorpen
Uitnodigen van dorpencoördinator om kennis te maken.
Een zienswijze namens verkeerscommissie is verzonden t.b.v.
verkeerssituatie bestemmingswijziging De Grote Haver.
Thomas vraagt hoe er draagvlak kan worden getoetst in het dorp
voor ideeën die er zijn.

Het waterschap komt voor het monument een bedrag tussen
de 2000 en 3000 euro te kort. Zij hebben gevraagd via het
Dorpsberaad of Onderdendam dit bedrag bij wil passen.
Dit zou mogelijk zijn uit het dorpsbudget. Een bedrag dat
door de gemeente Het Hogeland beschikbaar wordt gesteld.
Omdat er al enkele jaren geen gebruik meer is gemaakt van
het Dorpsbudget is er voor Onderdendam nog ruim
€ 30.000, - beschikbaar.

Antwoord: Dat is ook voor het bestuur nog een vraagstuk dat verder uitgewerkt moet worden. Hulpmiddel daarbij is de zogenaamde ‘Werkbak’ die we hebben ontvangen van Mayke en Maartje.
Daarin zitten o.a. tips en voorstellen.
Het is ook een spannend onderwerp, want hoe gaan we om met
eventueel tegengestelde meningen en belangen in het dorp? Het
bestuur van het Dorpsberaad neemt een in ieder geval een neutrale
positie in. Terecht wordt daarbij opgemerkt dat de leden van het
bestuur als inwoners van het dorp ook stemrecht hebben net als
alle inwoners, op persoonlijke titel.

Om het tekort te kunnen besteden aan het monument is het
een voorwaarde om aan het dorp te vragen of zij hiermee
in kan stemmen. Omdat het om een relatief klein bedrag
gaat en er enige tijdsdruk is voor het waterschap heeft het
bestuur van het Dorpsberaad besloten via het Nijsjoagertje
een uitvraag te doen:

Pieter vraagt of het Dorpsberaad ook zitting zal (moeten) nemen
in het bestuur van stichting Onderdendam. Deze vraag heeft als
achterliggende gedachte dat Onderdendam zelf zeggenschap
houdt over de haven.

We roepen mensen die bezwaar hebben tegen de besteding van 2000 tot maximaal 3000 euro uit het Dorpsbudget
t.b.v. het uitstrooimonument op dit uiterlijk voor 15-7-2022
kenbaar te maken via de mail. Deze mail kunt u sturen naar
dorpsberaadonderdendam@gmail.com.

Antwoord: Nee, het Dorpsberaad is geen partij in deze.
Jacqueline vraagt of er een verbinding bestaat tussen het NUT en
het Dorpsberaad.
Antwoord: Nee, dat is niet het geval.

Het bestuur zal afhankelijk van het aantal en de aard van de
bezwaren een besluit nemen en daarover verslag uitbrengen
via het volgende Nijsjoagertje. Met de mensen die bezwaar
aantekenen zal contact worden opgenomen.

Meine vraagt of er een tijdspad is gemaakt voor de dingen waar
het Dorpsberaad mee aan de slag gaat.
Antwoord: Het streven is door te pakken, maar de realiteit is ook
dat het bestuur uit werkenden en studerende bestaat.
Vraag: Komt er met regelmaat verslag van de activiteiten van het
Dorpsberaad in het Nijsjoagertje, zodat alle leden en inwoners
betrokken en op de hoogte kunnen blijven?

27 september 19.30 zal er een informatiebijeenkomst voor
alle inwoners over de beschikbare Tennet gelden voor
Onderdendam zijn. Vertegenwoordigers van de gemeente
en de Provincie zullen ons informeren waaraan de gelden
wel/niet besteed kunnen worden.
Aanvang : 19.30 uur Dorpshuis.

Antwoord: Zeker is dat de bedoeling.
Hiermee beëindigen we de vergadering, waarna Elze iedereen
bedankt voor de aanwezigheid en de positieve inbreng!
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Historie van Onderdendam

door Ruurd Visser

Deel VIII

De geschiedenisles van Ruurd begint bij de geboorte van burgemeester Berend Peppink (ambtsperiode 1825-1835)
en wandelt langs bierbrouwerijen, het kantongerecht, herbergen, kerken , het postkantoor, arbeidershuisjes en
koetshuizen… Elk Nijsjoagertje plaatsen wij een gedeelte.

De bezittingen van Berend Peppink aan de Middelstumerweg in Onderdendam.

A. De plaats waar E. Vermorcken de tekening heeft gemaakt.
B. Het prieeltje met puntdak op de tekening.
C. De woning van Berend Peppink.
D. Arbeidershuisje van Johannes Lammerts Bolhuis. Hier wordt in 1850 het torentje gebouwd.
E. De woning van notaris A. J. van Roijen
F. Hier woont Johannes Peppink. Grossier in wijn en sterke dranken.
G. De woning van Gerrit Dusseldorp.

De grond om woning C is niet geel gekleurd maar hoort wel bij de woning van Berend Peppink.
De grens ten westen van de woning is namelijk niet ingemeten door het Kadaster.
De tekening van E. Vermorcken

De tekening van E. Vermorcken geeft ons een beeld hoe Onderdendam er omstreeks 1850 uitzag. In combinatie met de Kadasterkaart van 1832 kunnen we bepaalde dingen goed recon-strueren. In het eerste huisje
links op de tekening woont in 1832 Weduwe Sicco Kleersnijder. In het tweede huis (C) woont Berend Peppink. De schuine zuidgevel komt niet overeen met de plattegrond uit 1824 en de tekening van Vermocken.
Deze is gewoon haaks geweest. De hoge woning is na 1845 gebouwd op het perceel van Johannes Lammerts
Bolhuis (D). Aan de andere kant van het water staat de woning die eerst door Mr. Carel Hendrik van Naerssen en later door zijn zoon Mr. Carel Willem Pieter van Naerssen is bewoond. Laatstgenoemde is Burgemeester geweest van de gemeente Bedum. Rechts van de brug staat "Vaartzicht" eigenaar kastelein Andries
Kroon.
9

Opvang Afghaanse evacués in
Winsum en Uithuizen

Het college heeft uiteindelijk afgezien van Zoutkamp als locatie, vanwege problemen die op korte termijn onoplosbaar bleken. De beoogde locatie, de ijsbaan, wordt bijvoorbeeld in het
zomerseizoen veel gebruikt als parkeerplaats voor toeristen.
Een alternatief hiervoor is niet gevonden. Daarnaast zullen ook
de Waterwerken Zoutkamp overlast opleveren, in verkeersstromen en opslaglocaties voor materialen. Ook vond het college
uiteindelijk dat er onvoldoende balans was tussen het inwoneraantal van Zoutkamp en het aantal nieuwkomers in het dorp.

Het college heeft deze week besloten dat in Winsum en Uithuizen nieuwe opvanglocaties komen voor de Afghaanse
evacués die op 1 augustus de Willem Lodewijkkazerne in
Zoutkamp moeten verlaten. In Winsum wordt een locatie
gebouwd achter de kringloopwinkel en in Uithuizen achter
de tennisbaan bij het zwembad. Op beide locaties komen
circa 250 mensen te wonen.

Burgemeester Henk Jan Bolding noemt de nieuwe opvanglocaties een maatschappelijke, morele en bestuurlijke verplichting.
“We hebben deze mensen zelf naar Nederland gehaald omdat
ze in hun eigen land niet meer veilig waren vanwege hun werk
voor Nederland.”

Het college spreekt op 3 juni met omwonenden van het zwembad in Uithuizen en op 7 juni met omwonenden van Het Aanleg. Zij krijgen een stem in het ontwerp en de inrichting van de
opvanglocatie. Ook willen het COA en de gemeente met omwonenden afspraken maken over de leefbaarheid en veiligheid
in en rondom de opvanglocaties. “Ik hoop dat we goede afspraken kunnen maken over een voor iedereen veilige en leefbare
plek”, zegt burgemeester Henk Jan Bolding. “Dat is voor ons
een belangrijke ambitie.”

Voor in de agenda!
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VERKEershinder

Datum:

15 juni 2022

JONGEREN IN HET HOGELAND: MAAK JE DROMEN
WAAR!
Ruimte voor nieuwe deelnemers Klei Impuls Project
Op 1 juni is de tweede werving- en selectieronde gestart van
het Klei Impuls Project. Dit stimulerings- en activeringsproject dat draait onder de vlag van Vakland Het Hogeland, helpt Hogelandsters hun droom op het gebied van
carrière, talent of ondernemerschap waar te maken. In
april ging de eerste groep van 10 enthousiaste deelnemers
van start. Per 1 september begint de tweede groep.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden tot 31 juli.

Onderdendam is van maandag 20 juni t/m vrijdag 29 juli
niet bereikbaar met het openbaar vervoer.
Naar aanleiding van de brief van de provincie Groningen
over de werkzaamheden aan de N996 en de Zijlvesterbrug
heeft dhr. Zwerver even contact gezocht.
De provincie bevestigd dat er deze 6 weken geen bussen
van en naar Onderdendam rijden. Dit ter info.

Focus op jongeren
In de tweede wervings- en selectieronde is er extra aandacht
voor potentiële, jonge deelnemers vanaf 16 jaar. Jongeren
lopen vaak al rond met plannen waarmee ze hun toekomst en
hun omgeving een enorme impuls kunnen geven. Zij willen
zichzelf bijvoorbeeld op (top)sportgebied ontwikkelen, in het
buitenland werkervaring voor hun toekomstige ideeën en carrière opdoen of een eigen onderneming starten.
“Vaak weten jonge mensen niet waar ze moeten beginnen wanneer ze dit soort ideeën hebben” zegt Jorik Greiner, uitvoerend
coördinator van het Klei Impuls Project. “Door ze te coachen,
krijgen jongeren het zetje in de juiste richting waardoor ze hun
droom kunnen waarmaken.” Op plekken waar oprechte en serieuze aandacht is voor jonge mensen, ontstaan vaak positieve
ontwikkelingen. Doordat jongeren zich ontwikkelen in Het
Hogeland voelen ze zich er ook sneller thuis. Hierdoor pakken
ze hier sneller hun kansen dan wanneer ze dit elders gaan zoeken. “En juist dit willen we bereiken met de Klei Impuls”, aldus Greiner. “We willen vanuit kansen en mogelijkheden denken, niet vanuit onmogelijkheden. Dit is misschien juist voor de
Noord-Groninger een extra uitdaging!”
Het Klei Impuls Project, dat onder de vlag van Vakland Het
Hogeland draait, loopt tot eind 2023/begin 2024. In totaal krijgen 30 Hogelandsters een coachtraject. Begin 2023 is de derde
en laatste wervings- en selectieronde. Ook dan krijgen weer 10
potentiële deelnemers een coachtraject aangeboden.
De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Belangstellende
Hogelandsters kunnen zich nog tot 31 juli aanmelden. Uit alle
aanmeldingen worden 10 deelnemers geselecteerd die het
coachtraject kunnen volgen. Voor meer info, aanmelden of
contact ga naar www.klei-impuls.nl
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Vrouge Vogels ien Onderndaam ( 190 )
Tekst: Kees Willemen
Foto’s : Sieb-Klaas Iwema ; Kees Willemen
Achteraf gezien lijkt Juni een maand vol met bizarre tegenstellingen. Nog steeds regende het te weinig. Wat
nou, zullen jullie zeggen. De afgelopen dagen deed het
niet anders. En hadden we zelfs af en toe een soort van
wolkbreuk. Dat klopt maar het gaat mij om het algemene
beeld. En dat leverde naast plaknachten waarop je bijna
niet wist waar je het zoeken moest in bed van de hitte ,
ochtenden op, soms zo koud, dat ik mijn winterjas aan
moest doen. En dat heet dan het begin van de zomer…
Over precies vijf weken gaat ditmaal deze aflevering. Voor
alle duidelijkheid een tijdspanne van vijf en dertig dagen
van zondag 22 Mei t/m zondag 26 Juni. Een periode bovendien waarin de zomer officieel begint omdat de zon
dan zo lang mogelijk boven de horizon staat. Of zoals iedereen dat dan noemt : de komst van “De langste dag “.
Heel grappig , dat is niet op 21 Juni . Maar op Donderdag
23 Juni . Toen stond de zon precies 17 uur en 1 minuut
boven de horizon. En waarschijnlijk herinner je je ook die
dag omdat het toen bijna de hele dag zeer helder was, wat
het ook meteen de heetste van al die 35 dagen maakte;
waarover later. 21 Juni is dus niet de langste dag. Want op
die dag stond de zon even lang boven de horizon als op
zondag 19 , maandag 20 en woensdag 22 juni : zeventien
uur namelijk. Maar niettemin een belangrijk verschil met
de laatste weken in mei.
Niet warmer dan vorig jaar
De eerste dag van de periode waarover dit verhaal gaat,
zondag 22 Mei , scheen de zon bijna een half uur korter,
n.l., 16 u31. Hij kwam op om 5u24.Toch aardig vroeg zou
je zeggen . Maar op de laatste van de hier beschreven dagen, zondag 26 Juni , was dat zelfs ruim een kwartier eerder, om 5u07. En toen was de zon zelfs ‘zichtbaar ‘. Het
was voor de rest gedeeltelijk een bewolkte dag. En het
regende zelfs af en toe. De zon ging op die dag pas onder
om 22u06. Ruim een maand eerder op zondag 22 mei
was dat om 21 u37. Maar ook al is dat dan bijna een half

uur korter, de hele maand juni had je het gevoel alsof de
avonden eindeloos lang duurden. Het pas na een uur ‘s
nachts echt donker werd en voor vieren al weer licht.
Tja, ik wil geen roet in het eten gooien, heel langzaam
gaat dat weer minder worden. De avonden in Juli zullen
bijna onmerkbaar korter zijn en de nachten weer langer.
Totdat het eind augustus bij het Scheepsjaogen weer om
half tien donker is, maar nog niet echt koud. Ja, de temperatuur, hoe zat het daarmee in Juni? Al boven schreef
ik dat ik in de ochtend soms de winterjas aan moest
doen om 6u00, zo koud was het. Dat was met vier graden boven nul het geval op zondag 22 Mei en maandag
30 Mei. Maar ook kon de temperatuur soms enorm stijgen op datzelfde tijdstip. In de periode van de plaknachten, bleef het ’s nachts ruim boven de vijftien graden. Op
zondag 26 Juni mat ik de hoogste temperatuur : zeventien graden. Dan word je gammel wakker, als je al kunt
slapen Daardoor steeg de gemiddelde ochtendtemperatuur om zes uur flink vergeleken met de maand Mei.
Toen was de gemiddelde ochtend temperatuur 6,74 graden. Nu kwam ik voor juni op dat tijdstip uit op bijna het
dubbele : 13, 4. Ik heb nog even opgezocht hoe dat in
juni vorig jaar was. Toen kwam ik gemiddeld uit op 12, 7
graden. Wordt het dus ieder jaar iets warmer? Heel
voorzichtig zou ik zeggen, ja. Maar misschien geeft de
gemiddelde temperatuur voor juni,midden op de dag
gemeten, nog meer houvast voor die veronderstelling.
Die was 17 graden. Wel vorig jaar maar liefst 22,6.. Dus
nee, de maand juni dit jaar was zeker niet warmer dan
dezelfde maand een jaar daarvoor. Dat bewijst ook goed
de hoogst gemeten temperatuur dit jaar in de maand
Juni . Op donderdag 23 Juni was het om 12u00 maar 25
graden. Vorig jaar op 17 juni 31 graden.
Waar bleven de vlinders?
Ik vermoed dat er meerdere oorzaken zijn voor die lagere temperatuur. Zo was vooral de wind uit het westen
nogal dominant . ‘ Het westen ‘ is dan een verzamelnaam
voor de windrichtingen : west; westnoordwest ; westzuidwest. Twaalf van de vijf en dertig dagen kwam de
wind uit die richting. Wel moet daarbij gesteld worden
dat het nooit harder woei dan windkracht 4. Maar het
aantal dagen dat er neerslag viel was beduidend meer
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dan in mei . Nu was er 19 dagen enige vorm van neerslag,
tegen 16 droge dagen. Soms viel er in een klap heel veel
water naar beneden zoals op zaterdag 25 Juni : 25 mm.
Het uiteindelijke resultaat in mijn regenmeter voor de
hele maand juni was 90 mm. In de maand mei bedroeg
dit slechts 26 mm. Maar wel weer veel minder dan vorig
jaar juni , 39, 5 mm. Samengevat : het was in Juni niet
ongelooflijk warm , maar wel veel natter en dat zorgde
na de droge maanden , maart , april en mei voor een ongelooflijke groeispurt van alles wat er op het land stond.
Bovendien werd die warmte vaak vastgehouden door de
bewolking. Vaak had de zon grote moeite om door de
wolken heen te komen en keek ik ,wanneer ik met onze
hond rond zes uur ’s ochtends aan de wandel was tegen
een dik wolkendek aan. Of griezelig gevormde wolkenslierten waar de zon maar met moeite door heen kwam
[ Foto 1 ] .
Maar op alle fronten
leek het wel of planten
en dieren wat in te
halen hadden. Ik denk
dat ik niet de enige
was die zich afvroeg
waar de vlinders wel
niet bleven dit jaar.
Wel die waren er wel,
maar toch nog het
meest in hun voorstadium als rups Zo ook
zag je vooral op meidoorns , esdoorns
sleedoorns, maar ook aalbessen een wirwar van rupsen
met stippeltjes op een witter vel . Dat zijn de rupsen van
de Harlekijnvlinder [ Abraxas grassulariata L.] . Die vlinders ‘zijn vooral in tuinen, heggen, boomgaarden en ruig
terrein te vinden. Het is een prachtig zeer bont gekleurde
vlinder’ [ Citaten ook de volgende komen uit Readers Digest . Vlinders en andere insecten, 1995 ] . Sieb – Klaas
kwam dus zo’n wirwar van rupsen tegen [ Foto 2 ] .

Hard
En ook de grotere dieren leken wel een stuk actiever te
worden. Zondag 29 mei zag ik heel vroeg aan de overkant
van de Kardingemaar iets bewegen. Het blijft toch altijd
een indrukwekkend gezicht als je een reebok [ Capreolus
capreolus L. ] die jou aanvankelijk niet in de gaten heeft,
ziet rondscharrelen. Tot het moment dat hij waarschijnlijk
je geur gewaar wordt. En begint te rennen. Ik blijf me telkens weer verbazen hoe snel reeën wel niet zijn. Twee
dagen later renden een hinde en een jonger dier op diezelfde plek steeds maar heen en weer. Het ene moment
zaten ze op het land van Sieb- Klaas Iwema , Dan weer renden ze terug naar het punt waar ik ze de eerste keer zag,
de Drie Boompjes op de hoek van de Kardingemaar aan de
oostkant van ons dorp. Idem dito hazen [ Lepus europaeus

L. ]. Zondag 5 Juni keek een haas mij aan vanuit de wei
van Annemarie de Haan , die om haar keet ligt. Hij stond
rechtop en volgde al mijn bewegingen. Onze hond had
hem niet eens in de gaten. Daarna maakte hij zich razendsnel uit de voeten.
Zaterdag 4 Juni zweefde in de namiddag heel laag over de
Haverstetocht aan diezelfde oostkant van ons dorp een
Grauwe Kiekendief [ Circus pygargus L. ]. Met die karakteristieke brede vleugels met ‘ uitgestrekte vingertippen ‘op
het eind. Die vogels nestelen zowel in het Lauwersmeergebied als in Oost Groningen. En een grote afstand afleggen is voor hen geen bezwaar. Zowel in de Kardingemaar
als de Havertsetocht zitten veel kleine eendjes maar ze
kunnen ook best jagen op kuikens van scholeksters
[ Haematopus ostralegus L. ] . In die buurt vond Sieb –
Klaas een nestje met twee heel bijzonder gevormde eieren
van een scholekster. Een met een uitgerekte , lange punt
[ Foto 3. ] . Dinsdag 7 Juni was er een nieuwe verrassing.
Dit jaar heb ik nog maar een keer een torenvalkje gezien
aan de oostkant van ons dorp.
Nu op 18 meter hoogte was er een in de ochtend aan het
‘bidden’. Ze jagen op muizen waar ze zelfs het urinespoor
van kunnen onderscheiden op de grond.
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Je hoopt dan als je dat jachtgedrag ziet, dat er in de toren van DE KERK mogelijk iemand op eieren zit. Jammer
ik heb de torenvalk [ Falco tinninculus L. ] later nooit
meer terug gezien. Wie in ieder geval wel nageslacht
hebben zijn de futen [Podiceps cristatus L. ]. Er zijn twee
paren met kuikens. Op zondag 22 mei zag ik in het Boterdiep richting Fraamklap een fuut in het riet rond
scharrelen met vier kuikens. En woensdag 1 Juni kwam
eindelijk de moederfuut onder de wilgenstruik rechts
van het hoogholtje, het houten bruggetje tegenover het
Tussendoortje te voorschijn met twee kuikens van een
centimeter of acht. En een klein kuiken van 4 centimeter.
Al snel verdween dat kleine kuiken. En zondag 26 juni
volgde luid piepend nog maar een kuiken het ouderdier.
Was wel tot tien centimeter gegroeid. De natuur is soms
hard in onze ogen.

derdaad alcaloïde. Die geven het teen vieze smaak. ‘
Sieb –Klaas had geluk .
Hij fotografeerde het beestje [ zie Foto 4 ]maar vond
later ook de larve [ Foto 5 ] . De eieren van het Lieveheersbeestje worden op planten gelegd waar veel bladluizen op zitten. Die larven eten gedurende hun drie
weken durend leven honderden bladluizen. Uiteindelijk
verpopt de larve zich [ Foto 6 ] . En daaruit komt dan
weer ons schattige Lieveheersbeestje te voorschijn,
symbool van zinloos geweld. Tja de natuur houdt zich
verre van die door mensen bedachte categorieën. Blijft
daardoor raadselachtig.
Wie mij wil helpen om dat soort raadsels op te lossen,
kan dat door de maker van deze rubriek te laten delen
in jullie eigen natuurwaarnemingen, berichten dan wel
foto’s. Vrouge Vogels is er dankbaar voor. Dit is het
adres:

Schattig
Van een heel andere orde zijn insecten .En in het bijzonder Lieve Heersbeestjes.I n dit geval gaat het om de levensfasen van het zevenstippelig Lieveheersbeestjes
[ Coccinella 7 –punctata L. ]. [ Foto 4. ] .

Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderdendam Tel.06-18849215;050-3049464 E-mail:
c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl .

Dat is bij ons het meest algemeen
Lieveheersbeestje. Dat die beestjes die door kinderen zo
leuk worden gevonden een mooie rode kleur hebben,
betekent in de insectenwereld en niet
alleen daar : ‘Attentie !! Gevaar !!. De kleur rood is een
waarschuwing aan vogels dat dit een giftig dier betreft.
‘Het
dier
bevat
in-

Beste Verzoamelsteesters,
Herinnering: Aan de start van het nieuwe seizoen maken
we een bijzonder reisje op DONDERDAG 5 september.
We wensen iedereen een goede zomer, en we hopen
elkaar in september weer te ontmoeten.
Een groet van
Corry, Trijnie, Aafke en Hanneke.
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Belangrijke telefoonnummers
Huisartsenpost
Na 17.00 uur en voor 8.00 uur, in het weekend
en op feestdagen. Tel: 0900 - 9229
Tandarts
In het weekend is er om 11.00 uur en 17.00 uur
een spreekuur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijk tandarts na telefonisch overleg
te consulteren. Naam en telefoonnummer van de
dienstdoende tandarts is te beluisteren op de
telefoonbeantwoorder van uw eigen tandarts.
Apotheek
De Vlijt 4 te Bedum tel. 050- 301 52 72
In het weekend en op feestdagen gesloten.
Buiten openingstijden en voor spoedgevallen
contact opnemen met: Martini Apotheek
(24 uur geopend)
Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen
Tel: (050) 524 57 00
Na 23.00 uur melden bij balie spoedingang
Dierenartsen
Dierenartsenpraktijk Van Stad tot Wad, Bedum
Voor gezelschapsdieren: 050-3014260
Voor landbouwhuisdieren: 0596-518242
Dierenartsenpraktijk Noord West Groningen,
Winsum Tel: 0595-441800
Uitvaartverzorger
Aaldert ten Have
Schoolstraat 8
9991 BJ Middelstum
Tel. 06-48647246
email: info@uitvaarttenhavemiddelstum.nl
Politie / Brandweer / Ambulance:
Alarmnummer dringende meldingen
0900-88 44

Grote rampen en paniek bel: 112
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Kerkdiensten

Agenda

Hervormde gemeente Onderdendam
1 juli

Start aanvraag energie
subsisdie
Deadline inschrijven Klei
Impuls Project
Scheepsjoagen

31 juli
26 / 27 augustus
5 september
19 september
22 september
27 september

10:00
20.00
20.00
19.30

datum

uur

bijzonderheden

03-07-22 19.00
10-07-22 19.00
17-07-22 19.00

Verzoamelstee gaat weer los!
Leeskring
Bijeenkomst Aardgasluw
Info avond Dorpsberaad

24-07-22 19.00
31-07-22 19.00

voorganger
dhr. J.C.A. vd Berge
uit Sebaldeburen
ds. G Timmer
uit Kollum
ds. P.A. Versloot uit
uit Groningen
ds. J.W. Wind
uit Damwoude
ds. F. Verkade
uit Amsterdam

Oud papier

Op de laatste vrijdag van de maand wordt de oud papier
container rond 19:00 uur geplaatst op het terrein van
SVO aan de Achterweg 8.
De zaterdag en zondag daarna kun je je oud papier
deponeren. Graag netjes opstapelen, zover mogelijk
naar achteren en zo hoog mogelijk.

Kopij is van harte welkom!
Heeft u een nieuwsbericht, een oproepje, heeft u een
(digitale) club opgericht en zoekt u deelnemers, wilt u
zichzelf of iemand anders voorstellen, heeft u een mooi
(dorps)verhaal, een goed idee of wilt u oproepen tot
actie? Laat het ons weten!
Stuur uw kopij in word per e-mail, naar de redactie
van het Nijsjoagertje: nijsjoagertje@gmail.com

Auteursrecht foto’s Nijsjoagertje
Heeft u beeldmateriaal bij uw kopij voor ons krantje?
Zorg dan dat u zeker weet dat u de foto of de afbeelding
mag gebruiken. Er rust altijd auteursrecht op foto's, ook
als ze op internet staan. Een aantal advocatenkantoren
heeft zich inmiddels gespecialiseerd in het opsporen van
onjuist gebruikte foto's. Hiertoe zijn speciale zoekmachines
ontwikkeld. Omdat het Nijsjoagertje ook online staat, zijn
illegaal gebruikte foto's gemakkelijk te vinden. Dus om
boetes te voorkomen: gebruik alleen eigen foto's, beelden waarvoor u toestemming hebt gekregen van de maker of foto’s waarop geen copyright rust.

Jaaragenda
Graag voor de laatste zondag van de maand:
Redactie
Brenda Stavast, Eddy Buisman, Annemiek Neuteboom,
Dethmer Jonkhoff en Erika Witsenboer Eilander
Bijdragen van o.a.
Dorpsdemocratie, Kees Willemen, Siebe Zwerver,
Annemiek Neuteboom, Ruurd visser en Eddy Buisman
Foto’s
Kees Willemen, Sieb-Klaas Iwema, Johannes van der
Helm
Opmaak en eindredactie deze editie
Erika Witsenboer Eilander

Het Nijsjoagertje is online in kleur te lezen:

Donaties
Richtbedrag € 10,00 per jaar. Graag op rekening:
NL78INGB0009014281 t.n.v. ‘t Nijsjoagertje

http://www.onderdendam.com/nijsjoagertjes/
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