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Maandelijks Nieuwsblad voor Onderdendam en Omstreken 

In dit nummer o.a. 
 
Dennis Smeding 
 
De verzoamelstee 
gaat weer begin-
nen. 
 
Dorpsraad zat be-
paald niet stil….. 
 
Dorpsraad legt 
TENNET gelden uit 
 
Werkgroep Aard-
gasluw Onderden-
dam verwacht veel 
mensen op 22 sep-
tember!! 
 
Scheepsjoagweek-
end. 
 
Vrouge Vogels 
 
 

Dennis Smeding (48) : Een echt dorpsmens. 

Vanaf het moment dat Dennis vanuit Friesland (Drachten) neerstreek in Onderden-
damwas het gevoel goed. Dat was maar goed ook, want Dennis trof in Lucinda Hui-
zinga een geboren en getogen Onderdendamster als partner. Samen begonnen ze 
aan de Stadsweg,waarna ze verkasten naar de Beckeringhstraat, waar ze inmiddels 
met 3 kinderen, Denise 17, Kirsten 15 en Rowan 12 jaar, al 17 jaar wonen. 
 
Toevallig kende ondergetekende hun huidige huis vrij goed vanuit de 80er jaren (ooit 
woonde daar de familie Walters met hun 4 kinderen), maar van enige herkenning was 
nauwelijks meer sprake. De handige handjes van Dennis hebben er een prachtige 
woonplekvan gemaakt, waarvan de familie zegt: hier hoeven we echt niet meer weg. 
Zoon Rowan benadrukte nog 
even, dat ook hij noooooit uit 
Onderdendam zou vertrekken. 
Dennis zag 48 jaar geleden het 
levenslicht in Drachten, waar hij 
zijn jeugd op een plezierige ma-
nier doorbracht. Helemaal Fries 
voelt hij zich niet, want de Friese 
taal is hij niet machtig. Hij ver-
staat het prima, maar pap en 
mam vonden het niet nodig hem 
Fries te laten spreken. De trek 
naar het Groninger land zat er al 
vroeg in, want uitgaan gebeurde 
in Zevenhuizen bij o.a. discotheek 
Pruim, waar hij op een gelukkige 
dag zijn Lucinda veroverde. 
In die tijd werkte Dennis nog als 
servicemonteur langs de weg, 
maar inmiddels al zo’n 20 jaar is 
hij werkzaam in het UMCG als 
instrumentatietechnicus. Dennis 
is met name 
verantwoordelijk voor de appara-
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tuur van Tandheelkunde. En dat bevalt hem heel goed. Zijn 
technische kennis en vooral handigheid op het gebied van 
schilderen, lassen, schuren, boren enz enz zorgt ervoor, 
dat menigeen hem weet te vinden als het om een klusje 
gaat. Dennis doet graag dingen voor anderen. Want toen 
ondergetekende de suggestie opperde, dat er op deze ma-
nier best wat valt bij te verdienen, glimlachte hij slechts. 
Als het maar even kan, gaat alles met gesloten beurzen. Ik 
vind het gewoon leuk om mensen blij te maken. En dat 
doet hij. 
Zijn ingang in het dorp was in den beginne vooral de voet-
balclub. Via zwager Johnny werd ook Dennis lid van SVO, 
nadat hij al een fiks aantal jaren in Drachten bij SCS had 
gespeeld, een club, die al niet meer bestaat. Dennis is 
vooral een man van de derde helft, zegt hij met een lach. 
En toen de kantine van SCO dan ook even verruild werd 
voor de Molen van Jans en Rens, hield Dennis er tijdelijk 
mee op. Echter de kantine is in volle glorie teruggekeerd 
als gezelligheidspunt en dus kwam Dennis weer terug. 
Weliswaar als keeper in het tweede elftal, waarbij hij zijn 
verdediging de duidelijke aanwijzing gaf, dat zij moesten 
verdedigen met in hun achterhoofd, dat er geen keeper 
was. Kortom hiermee gaf hij helder aan waarop hij zijn 
keeperskwaliteiten in schat. 
In het dorp is Dennis vooral bekend als vrijwilliger in het 
dorpshuis, maar zeker ook als manusje van alles bij de 
voetbalclub, die te pas en te onpas nogal eens de publici-
teit zoekt. 
Was daar eerst de dubbeldekker in de oranje-groene kleu-
ren, nu is er een prachtige verenigingsboot. En dat is toch 

vooral Dennis’ oogappel. Voor wie de boot niet kent: 
neem vooral eens een kijkje op de parkeerplaats van de 
voetbalclub ( je rijdt er bijna tegenaan bij 
het wegbrengen van het oud papier). De boot ziet er al 
fantastisch uit. En dat was beslist niet het geval toen de 
boot een paar jaar geleden in Noord-Holland werd aan-
gekocht en met veel hindernissen naar Onderdendam 
werd vervoerd. (zie voor dit verhaal een eerder 
Nijsjoagertje) Vele uren van Dennis zitten er in en met 
succes. De boot heeft al gediend als uitstapmogelijkheid 
voor de Verzoamelstee-deelnemers en ook camping Ma-
renland heeft zijn oog erop laten vallen als mogelijkheid 
om de boot zo nu en dan in te zetten voor 
groepen. Binnenkort ligt de boot te pronken voor de 
deur van Henri en Carlijn aan de Uiterdijk. In overleg met 
de jachthaven wordt dat de plek voor de trots van Den-
nis. 
Een andere zeer opmerkelijke hobby van Dennis is het 
personaliseren van brandblusapparaten. Tja hoe kom je 
op zo’n idee? Gewoon Pinterest. Ik kan veel met mijn 
handen maken, zegt Dennis, maar voor ideeen ben ik 
toch afhankelijk van anderen. En ook dit idee komt van 
Pinterest. De belangstelling hiervoor ( zie foto) is groot. 
Zijn garage staat dan ook vol met apparatuur om de 
brandblusapparaten zo mooi mogelijk af te leveren. 
Maar 
naast deze apparaten laat Dennis graag zijn handen wap-
peren om en in het huis. Zo bouwde hij in de tuin een 
prachtig onderkomen, waar de familie al in februari van 
de eerste zonnestralen zit te genieten. Een kachel, die 

een nor-
maal 
mens ge-
woon in 
de winkel 
koopt, 
wordt 
door Den-
nis zelf 
gemaakt 
en met 
hout 
wordt dus 
ook ge-
zorgd voor 
warmte in 
de tuin. 
Wat zijn 
ogen zien, 
kunnen 
zijn han-
den ma-

ken. Het zorgt voor een redelijk onhandig iemand als on-
dergetekende voor een diepe bewonderende zucht. 
 
Eddy Buisman. 
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Na een lange hete zomer hopen we op DONDERDAG 15 
SEPTEMBER 
het seizoen weer te starten. 
We hopen onze bezoekers allemaal weer terug te zien om 
samen weer 
te genieten van koffiedrinken, informatie, uitjes en zo 
meer. 
 
Agenda SEPTEMBER 
15 september: een SPECIALE OPENING met een mooie 
   bootreis naar het Lauwersmeer, moge
   lijk gemaakt door het Nut vh Algemeen. 
                             [nadere informatie volgt] 
22 september       bezoek aan de dorpstuin in Den Andel 
                             we mogen koffie drinken in De Holm 
                             Jan Rademaker vertelt ons daar al iets 
   over de tuin 
29 september        koffie ochtend met de foto,s van ons  
   jubileum 
 
NB bij minder goed weer ruilen we de activiteiten van 22 
en 29 september 
 
Een hartelijke groet van de werkgroep 
en graag tot donderdag 15 september 
 
Corry, Trijnie,  Aafke en Hanneke 
 
 

SPORTEN OP MAANDAG 
 
Al een aantal jaren organiseert ""de Verzoamelstee"" een 
gymuur voor ouderen op de maandagochtend. 
We beginnen dit nieuwe seizoen weer op 
           

           MAANDAG 5 SEPTEMBER 

 
Plaats:            Dorpshuis Zijlvesterhoek 
Tijd     :           10.30 uur tot 11.30 uur 
Leiding:          Christien Ensing 
                       [gespecialiseerd in ouderengym] 
KLeding:         gemakkelijke losse kleding 
                        sportschoenen meenemen 
Kosten:          15 euro per maand [ wijzigingen voorbehou-
den] 
Na afloop drinken we samen een kopje koffie 
 
De les bestaat uit een ""warming up"" door het lopen van 

een aantal rondjes, en vervolgens oefeningen die het 
lichaam los maken. 
Spel en oefeningen met ander materiaal volgen. 
We eindigen meestal met een gezamenlijk spel 
 
Heeft U belangstelling, of bent U nieuwsgierig. U kunt 2x 
een gratis les bijwonen. Van harte welkom. 
 
Info : hannahdeV47@gmail.com  tel: 3049249 
 

KOKEN VOOR DE VERZOAMELSTEE 
 
Verschillende mensen uit ons dorp hebben al eens 
een maaltijd verzorgd voor de bezoekers van de 
Verzoamelstee. [ong. 25 bezoekers] 
Zij hebben daar altijd erg van genoten. 
 
In de maanden november tot maart proberen we 
ook het komende seizoen dit  te realiseren op de  
laatste donderdag van de maand. Vindt U het een uitda-
ging om voor ons te koken, dan bent U van harte uitge-
nodigd. 
Kosten worden natuurlijk vergoed. 
 
Info: hannahdeV47@gmail .com tel: 3049249 
 

Nieuws vanuit de verkeerscommissie. 
 
We kunnen deze maand heel kort zijn. Helaas kunnen wij 
niets melden. Begin september is er weer regulier over-
leg gepland. Zowel bij de gemeente als bij de provincie 
wordt er nieuw personeel aangenomen. Zodra deze zijn 
ingewerkt kunnen zij de zaken rondom Onderdendam 
weer oppakken. Bij het volgende overleg verwachten wij 
wel de uitslagen van het brede verkeersonderzoek met 
ons gedeeld gaat worden. De uitslagen zullen daarna 
met het dorp gedeeld worden.  
Van 5 t/m 9 september is de N995 opnieuw gestremd bij 
Bedum. Wat de 
overlast zal zijn 
gedurende die 
dagen, is ook bij 
de verkeerscom-
missie op mo-
ment van schrij-
ven niet bekend. 
Vanuit de com-
missie is een uit-
gebreide mail ge-
stuurd. De beant-
woording hiervan 
kost enige tijd.  
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Wat er achter de schermen ge-
beurt door het Dorpsberaad On-
derdendam 
 
Beste dorpsgenoten, 
Als Dorpsberaad zitten de eerste maanden erop. Nu de 
meesten van ons de vakantie achter de rug hebben, pak-
ken we met enthousiasme de draad weer op. Maar ook 
tijdens de vakantieperiode hebben we niet stil gezeten. 
We willen jullie op de hoogte houden van alles wat er ons 
pad komt en hetgeen we doen. 
 
Formaliteiten Dorpsberaad 
 
T.a.v. het Dorpsberaad zelf hebben we de meeste formali-
teiten nu op orde. De oude nog ingeschreven bestuursle-
den zijn uitgeschreven en het nieuwe bestuur staat inge-
schreven bij de KvK (Kamer van Koophandel). De bankza-
ken zijn aan ons overgedragen, zodat we onze eigen finan-
ciële middelen nu kunnen beheren. Wat nog rest is dat we 
ons als UBO (personen die zeggenschap hebben) laten re-
gistreren bij de KvK. Ook iets dat wettelijk verplicht is. 
 
Ledenadministratie en contributie 
 
We hebben de lidmaatschapsformulieren voor leden van 
het Dorpsberaad door de revisie gehaald, omdat ze niet 
helemaal voldeden aan de geldende wetgeving. Deze zul-
len de leden binnenkort per mail ontvangen, met het ver-
zoek deze volledig in te vullen. We zullen later dit jaar ook 
de contributie innen voor 2022. Daarover volgt nader be-
richt. 
Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom! Stuur een 
mailtje naar dorpsberaadonderdendam@gmail.com 
 
Onderdendam in beeld 
 
We hebben alle werkgroepen en haar actieve leden in 
kaart gebracht. Met hen willen we graag in gesprek. Dat-
zelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de verenigingen in het 
dorp, clubjes en ondernemers. 
Dat zal ons allemaal niet in een paar maanden lukken. Het 
staat op onze ‘to do lijst’. Mocht je al een afspraak willen 
inplannen schroom dan niet om contact met ons op te ne-
men! 
 
Dorpen coördinator 
 
We hebben een aantal keren contact gehad met de dor-
pen coördinator van de gemeente, Vincent van Eck. We 
weten elkaar nu goed te vinden en weten wat we elkaar 
kunnen vragen en van elkaar mogen verwachten. Fijn om 
een vast contactpersoon te hebben binnen de gemeente. 
 

Contact met inwoners 
 
Ook hebben we contact gehad met diverse inwoners uit 
het dorp over zaken die spelen; over afspraken met de 
gemeente m.b.t. ecologisch bermbeheer, over een be-
schadigde grafzerk, over iepen die zonder aankondiging 
werden gekapt, over de nieuwe bestemming van De Ha-
ver. Voor dit laatste hebben we in samenwerking met de 
verkeerscommissie een zienswijze ingediend. 
Naar aanleiding van een vraag uit het dorp hebben we 
contact gehad met de gemeente en de 
vervoerder over het ontbreken van openbaar vervoer en 
het gebrek aan communicatie hierover ten tijde van de 
renovatie van de brug. Van de stichting Scheepsjoagen 
hebben we een aanvraag gekregen voor een financiële 
bijdrage. Hier konden we niet aan tegemoet komen, om-
dat het doel niet binnen de kaders van het gemeentelijk 
Dorpsbudget past. Tot slot zijn er ook contacten met 
inwoners geweest die met ideeën kwamen voor het 
dorp. 
 
Door al deze contacten begint het Dorpsberaad voor ons 
te leven. Onze rol hierin vinden is soms nog een zoek-
tocht, maar het is heel leuk en interessant te weten wat 
er gebeurt en speelt in het dorp en bij te dragen waar 
gewenst en mogelijk. 
 
Dorpsvisie 2016-2026 
 
We hebben gekeken naar de Dorpsvisie 2016-2026. Veel 
plannen uit deze visie zijn uitgevoerd. We willen jullie als 
inwoner vragen hier ook nog eens naar te kijken. Staan 
er zaken in die niet zijn uitgevoerd, maar nog altijd op 
het verlanglijstje staan? Hoewel er geen financiële mid-
delen meer over zijn uit dit specifieke potje, bieden het 
Dorpsbudget of de Tennet gelden wellicht nog uitkomst. 
De Dorpsvisie is te vinden op de website van Onderden-
dam, www.onderdendam.com. 
 
Bezoek VVD-raadslid 
 
We hebben bezoek gehad van Gerard ten Brink van de 
VVD. Als nieuw raadslid heeft hij ons benaderd om ken-
nis te maken. We hebben hem fysiek en verhalend rond-
geleid door ons dorp. 
 
Uitstrooimonument 

 
Over het uitstrooi-
monument hebben 
we contacten met 
het Waterschap 
Noorderzijlvest. In 
het  vorige Nijsjoa-
gertje hebben we het 
dorp gevraagd of zij 
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akkoord kan gaan met een financiële bijdrage van maxi-
maal 3000 euro. We hebben voornamelijk positieve reac-
ties en een bezwaar ontvangen en hebben daarop gecon-
cludeerd dat er voldoende draagvlak in het dorp is en be-
sloten de gelden beschikbaar te stellen. Voor dit bedrag 
zullen we een aanvraag doen uit het Dorpsbudget. 
 
Organiseren voorlichtingsavond 
 
Voor de Tennet gelden staat in september een informatie-
avond gepland in samenwerking met Provincie en ge-
meente. Daarover elders in het Nijsjoagertje meer. 
 
Dorpsbudget 
 
Met de gemeente zijn we een methode aan het ontwikke-
len voor het inventariseren van plannenvoor de besteding 
van het Dorpsbudget en de wijze van beslissen. Daarover 
ook meer elders in het Nijsjoagertje. 
 
Inventariseren openbare kunstwerken 
 
Van de gemeente ontvingen we de vraag om te helpen bij 
het inventariseren van openbare kunstwerken in Onder-
dendam. 
We zijn geïnformeerd over: het beeld Scheepsjoagen aan 
het water, het rustpunt bankje aan het Boterdiep en het 
mozaïekkunstwerk die de school heeft gemaakt. Zijn er 
nog meer openbare kunstwerken? En wie weet van wie de 
kunstwerken zijn? Wat is van het dorp en wat is van de 
gemeente? Dit is van belang te weten i.v.m. verantwoor-
delijkheid voor bijvoorbeeld het schoonmaken en eventu-
eel onderhoud. 
Contact 
 

Voor contact met het dorpsberaad mail je 
naar dorpsberaadonderdendam@gmail.com 
 

Dorpsberaad nieuws (vervolg) 
 

Voor het dorp beschikbare gelden 
 
Graag willen wij u informeren over de voor het dorp be-
schikbare gelden. Deze zijn verdeeld over twee verschillen-
de regelingen (‘potjes’). Aan beide regelingen zitten eigen 
voorwaarden en aandachtspunten. Het gaat hier om de 
TenneT-gelden en om het Dorpsbudget van gemeente Het 
Hogeland. Wij zullen hieronder per regeling kort uitleg ge-
ven. Ook wordt aangegeven wanneer er een informatie-
avond wordt georganiseerd. 
 
1. TenneT-gelden 
 
De nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven 

en Vierverlaten loopt in de buurt van ons dorp. Daarom 
is deze regeling van toepassing voor Onderdendam. On-
derdeel van de besluitvorming van deze 380 kV-
verbinding is een programma met landschappelijk maat-
regelen en geld voor deuitvoering hiervan. 
De provincie Groningen heeft de regie gekregen over dit 
geld. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het uitvoeren 
van de maatregelen. Het programma wordt uitgevoerd 
op basis van vastgestelde ‘leidende principes’. Denk hier-
bij bijvoorbeeld aan het verplicht aantonen van voldoen-
de draagvlak voor een project. Verder is belangrijk dat 
bewoners voorstellen kunnen aandragen voor uit te voe-
ren projecten. Deze voorstellen moeten dan wel aan de 
gestelde voorwaarden voldoen. Tot slot is het de 
bedoeling dat er vanuit het dorp één aanvraag wordt 
gedaan. In deze aanvraag zijn alle voorstellen samenge-
voegd. 
Graag leggen wij op een informatieavond uit hoe het 
programma wordt uitgevoerd en welke voorwaarden er 
zijn: 
 

Wat? Informatiebijeenkomst TenneT-gelden 
(i.s.m. Provincie Groningen en gemeente 
Het Hogeland) 
Wanneer? 27 september 2022, 19.30u 
Waar? Dorpshuis Zijlvesterhoek, Achterweg 
1 te Onderdendam 
 
2. Dorpsbudget 
 
Het Dorpsbudget is een subsidieregeling van de gemeen-
te. De regeling is bedoeld om het leven in de dorpen 
prettiger te maken en daarmee de leefbaarheid te ver-
groten. Voor Onderdendam is er op dit moment een be-
drag beschikbaar van ongeveer EUR 27.500,-. Aanvragen 
voor het Dorpsbudget moeten voor het einde van dit 
kalenderjaar gedaan worden. 
Voor gebruikmaking van het Dorpsbudget gelden de vol-
gende voorwaarden: 
 

indienen door bijvoorbeeld een 
vereniging of stichting. Deze moet ingeschreven staan bij 
de Kamer van Koophandel 
 

aan met bijvoorbeeld een handtekeningenlijst met na-
men. Of steunbrieven van organisaties. Vermeld ook wat 
u gedaan heeft om draagvlak te krijgen. Bijvoorbeeld een 
inloopavond. Werk samen en betrek zoveel mogelijk 
mensen bij uw plan 
 

‘cofinanciering’ zitten bijvoorbeeld de 
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uren die u besteedt. Of een gift van een bedrijf of organi-
satie 
 

eerd. Ook niet door 1 van de 4 oude gemeenten 

voor terugkerende activiteiten 
 

jaar 
 

aanvraag (o.a. begroting, dekkingsplan en bewijs van 
draagkracht in het dorp) 
 
Het is jammer als dit geld op de plank blijft liggen. Daarom 
gaan wij samen met gemeente Het Hogeland een traject 
organiseren om de plannen uit het dorp te verzamelen. 
Vervolgens wordt een (online) stemming georganiseerd. 
Hopelijk wordt het beschikbare Dorpsbudget dan goed 
opgebruikt. 
Dit traject loopt via de website ‘Stem van ons Hogeland’. 
Een website van gemeente Het Hogeland. 
De geplande tijdslijn is als volgt: 
 
Week van 12 sept. 2022 Brief naar de inwoners van On-
derdendam met uitleg over het traject 
 
t/m 30 sept. 2022 Ideeën ophalen via de website Stem van 
ons Hogeland 
 
t/m 14 okt. 2022 Beoordelen van de opgehaalde ideeën 
(o.a. om te zien of deze voldoen aan de gestelde voor-
waarden) 
 
t/m 28 okt. 2022 Stemmen via de website Stem van ons 
Hogeland 
 
Wij kunnen ons voorstellen dat het lastig is om een voor-
gesteld idee alleen vanachter een computer te beoorde-
len. Daarom organiseren wij een Presentatie-avond voor 
belangstellenden. De inbrengers van de ideeën kunnen 
dan een korte uitleg geven over hun idee. Mogelijk dat zij 
daarmee extra draagvlak kunnen krijgen. 
 

Wat? Presentatie-avond voor ingebrachte 
ideeën Dorpsbudget 
 
Wanneer? 25 oktober 2022, 19.30u 
 
Waar? Dorpshuis Zijlvesterhoek, Achterweg 1 
te Onderdendam 
 
 

Het poepschepje bij de ingangen 
van ons bos. 
 
Hondenbezitters, die hun hond in het bos uitlaten, zullen 
het schepje ongetwijfeld hebben 
zien hangen. Bij iedere bosingang hangt er eentje. Er 
staat zelfs op geschreven:poepschepje. 
Beetje overdreven? Mag een hond zijn drol nu ook al 
niet meer in het bos neerleggen, waar hij/zij wil? Voor 
wie veel in het bos komt, zal de reden duidelijk zijn. Het 
bos wordt namelijkonderhouden door Klaas Veltkamp. 
Die zorgt ervoor, dat de paden meestal goed begaanbaar 
zijn met aan beide zijden daarvan een berm. En die ber-
men worden door Klaas regelmatig gemaaid. Tja, u kunt 
dus wel nagaan hoe de stront Klaas om de oren vliegt, 
indien we de drollen van onze honden op de paden en 
bermen laten liggen. En precies daarvoor dient dat 
schepje. Hup, schep de drol gewoon in de bosjes en Klaas 
hoeft zich na de maaibeurt niet onmiddellijk te douchen. 
Gewoon even tijdens de wandeling het schepje meene-
men en graag na de boswandeling weer ophangen. Of bij 
de volgende wandeling. Want een beetje in gedachten 
wandelend, heb je het schepje nog steeds in de hand, als 
je alweer thuis bent. Gewoon doen! 
 
Eddy Buisman 
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Nieuws van de Werkgroep Onder-
dendam Aardgasluw 
 
Zoals al eerder in het Nijsjoagertje gemeld, is de werk-
groep opgericht om de inwoners van ons dorp te helpen 
bij de energietransitie, die er tot toe moet leiden dat we in 
Nederland uiteindelijk in 2050 met z’n allen aardgasvrij 
wonen en leven. Dat gaat natuurlijk niet in één keer, maar 
stappen zullen we langzamerhand allemaal wel moeten 
zetten. Bovendien maken de huidige hoge energieprijzen 
elke kleine besparing van gas en elektriciteit al interessant.  
 
Als Werkgroep Onderdendam Aardgasluw hebben we de 
doelstelling: 25% minder energieverbruik in ons dorp in 
2030. Om iedereen daarbij te betrekken organiseert de 
werkgroep op 22 september een avond rond het thema 
energietransitie in het dorpshuis Onderdendam. 
Om deze avond zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden 
vragen we aan alle inwoners om onze online enquête over 
uw vragen en behoeften op het gebied van energietransi-
tie in te vullen. Al 43 personen hebben de moeite geno-
men de vragenlijst in te vullen. Een mooie respons, maar 
het kan nog beter! Daarom nogmaals de oproep aan alle 
inwoners van Onderdendam om de enquête in te 
vullen, een klusje van ongeveer 10 minuten. U kunt dat 
nog doen tot 11 september door op uw telefoon, tablet of 
pc te gaan naar http://grek.nl Dorps enquête Onderden-
dam. Grijp die kans en help de werkgroep op die manier 
bij de voorbereiding van de bijeenkomst van 22 september 
in het Dorpshuis Onderdendam. 
 

Vergeten de enquête in te vullen? Dit kan 
nog tot 11 september via: 
Grek.nl. Mocht u hierbij wat hulp kunnen ge-
bruiken: zowel Kees Douma als Eddy Buis-
man (0622427805) zijn graag bereid U daar-
bij te assisteren. 
 
Hoe gaat die avond er uit zien? Hieronder een korte sa-
menvatting van het (voorlopige) programma: 
Dorpsavond 22 september 20.00 uur Dorpshuis Onder-
dendam. U bent van harte welkom. Inloop 
met koffie/thee vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, ein-
de ca. 21.45 uur 
 

Programma 
 
1. Voorstellen leden werkgroep en korte inleiding over 
het doel van de avond (Eddy Buisman) 
2. Toelichting op de resultaten van de dorps enquête 
(Jantine Koppert). Wat zijn de vragen en wensen waar-
mee de werkgroep aan de slag kan? Wat vindt u de be-

langrijkste punten om als eerste aan te pakken? 
3. Resultaten 0-meting Onderdendam (Sam van der Me-
ij). Sam geeft een presentatie aan de 
hand van beschikbare openbare gegevens over de hui-
dige stand van zaken in ons dorp ten aanzien van ener-
gie labels, energieverbruik en energiekosten. Hoeveel 
moeten we als dorp op energie bezuinigen om onze 
doelstelling 25% minder in 2030 te halen? 
4. Acties en voorstellen van de werkgroep voor vervolg-
stappen. We hebben al een aantal leuke plannen, maar 
wachten nog op de uitslag van de enquête met uw inte-
resses om een definitieve keuze te kunnen maken. Vul 
in dus die enquête op http://grek.nl Dorps enquête 
Onderdendam! 
Pauze (koffie, thee) 
5. In gesprek met de experts. Aan de hand van een aan-
tal stellingen kunnen we met hulp van de experts onze 
kennis over de mogelijkheden voor energiebesparing 
verdiepen. Sam van der Meij, Tjallie Wolthuis en Reint 
Brondijk zijn experts op gebied van energiehuishouding, 
isolatie, bouwkunde en subsidieregelingen en kunnen 
veel van uw vragen beantwoorden. 
Aan de hand van de discussie hoopt de werkgroep input 
op te doen voor nieuwe initiatieven. 
6. Afsluiting van de avond, vervolgstappen voor de 
werkgroep 
We rekenen op een flinke belangstelling en zitten in de 
grote gymzaal. Ruimte genoeg, dus komt allen. Als 
“huiswerk” voor ieder die komt en om wat grip te krij-
gen op de getallen: wat was, aan de hand van uw laat-
ste jaarrekening gas en licht, uw verbruik in 2021? Als u 
het aantal m3 gas met de factor 10 vermenigvuldigd en 
bij uw elektriciteit rekening optelt, krijgt u uw totaal-
verbruik in kWh (Kilowatt/uur). Daar kunt u tijdens de 
avond dan verder mee rekenen met de experts. 
 
Namens de werkgroep Onderdendam Aardgasluw 
Roel Douwes. 
 

Helpt u mee? 
 
Dorpsenquete Onderdendam op 
 

GREK.NL 
 
U heeft nog tot 11 september. 
 

En graag tot 22 sept !!! 
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Historie van Onderdendam  door Ruurd Visser deel IX 

In het julinummer stond een storende fout bij de uitleg van de tekening van E Vermorcken. Daar waar ge-
sproken werd over huize “Vaartzicht”werd bedoeld het huidige pand van de familie Nobel. Vandaar dat de 
juiste tekst onder de tekening hieronder nogmaals wordt afgedrukt. Daarna gaat het verhaal verder. 

 

De tekening van E. Vermorcken geeft ons een beeld hoe Onderdendam er omstreeks 1850 uitzag. In combi-
natie met de Kadasterkaart van 1832 kunnen we bepaalde dingen goed reconstrueren. In het eerste huisje 
links op de tekening woont in 1832 Weduwe Sicco Kleersnijder. In het tweede huis (C) woont Berend Pep-
pink. (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 staan de woningen van Meester Carel Willem Pieter van Nae-
rssen en dominee Pieter Damsté. 

 
De gevangenis 
 
Van Joke de Heer weten we dat Berend Peppink en Notaris Mr. A.J. van Roijen onenigheid kregen over de 
verbouw van gevangenisvertrekken. Ook de heer A.L. Hempenius besteedt in zijn boek "Onderdendam Mid-
delpunt van Hunsingo" nogal wat aandacht aan deze kwestie. Het lijkt redelijk onschuldig en beide schrijvers 
hebben zich waarschijnlijk verbaasd over de heftigheid ervan. Om te kunnen oordelen hoe onschuldig dit 
werkelijk is geweest moeten we eerst terug in de tijd.  

De Herberg en zijn eigenaren. 
 
In het Advertentieblad van 8 Februarij 1814 geeft Peppink aan dat hij zitting zal houden des Zaterdags in elke 
week, des voormiddags van 10 tot 1 uur, ten huize van den Kastelein M. L. MULDER, te Onderdendam. Ech-
ter op 15 april 1814 overlijdt Meint Lammerts Mulder. Zijn vrouw Etta Numan houdt het bedrijf aan. Op 30 
november 1815 staat ze als Etta Numan weduwe van Meint Mulder beroep Herbergiersche vermeld in de 
overlijdensakte van haar zes jarig zoontje Hinderykus.  

Publieke Veiling van de Herberg en het Oude Regthuis van Hunsingo Kwartier 
Door Notaris Meester Hindrik Willem Hoving wordt in opdracht van Etta Stephania Numan weduwe wijlen 
Meint Lammerts Mulder publiek geveild: Eerstelijk de door haar bewoonde Behuizinge en Herberg, geteek-
end No 9 Staande alhier te Onderdendam ten Noordoosten van de Klap, waarvan thans mede de Cantonse 
gevangenissen verbonden zijn wier plaats en getimmerte tot deze behuizinge mede behoren, hebbende tot 
naaste zwetten .............. Ten zuiden het Zijldiep aan welke Zuidzijde over de grond tusschen de behuizinge 
en het diep loopt een publieke overgang of voetpad, met de vaste ..............beklemming ........ enz. 
Ten Tweeden De Behuizinge getekend No 49 mede aldaar ten Noordwesten van de Klap zijnde het Oude 
Regthuis van Hunsingo Kwartier, met de vaste enz.-------------------------------------- , daarop hoogst en laatst ge-
boden door Jan Mennes Feringa van beroep Broodbakker woonachtig te Aduard Gemeente van dien naam 
Canton Zuidhorn Kwartier en Provincie Groningen, met een bod van Tienduizend Guldens en heeft dezelfde, 
verklarende dit zijn bod mede te hebben gedaan voor, en in gemeenschap met Koopke Duurts, zijne Egtge-
note, hier tegenwoordig, en zulks ------------- na voorlezing alhier getekend. 

 Het procesver-

baal van de publieke Veiling is door Meester Hindrik Willem Hoving vastgelegd in Akte 67 opgemaakt op 18 

maart 1818.. 
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Scheepsjoagen 2022 

Het scheepsjoagweekend van 26 en 27 augustus werd best 
wel een beetje aarzelend ingeschat. Hoe zouden mensen 
reageren na 2 scheepsjoagloze jaren? En hoe zouden men-
sen hun aandacht gaan verdelen? Want ook in Winsum 
bleek het feest, ook in Zuidwolde bleek het feest, zelfs in 
Westerdijkshorn bleek een feest. Logisch natuurlijk, dat na 
al die coronajaren de feesten weer losbarstten. Maar de 
gevolgen bleven ook niet helemaal uit. De markt op zater-
dag was reuze gezellig, maar dat was zeker niet te danken 
aan de organisatie, die dat zou regelen. Lees daarvoor 
vooral het interview met de vertrekkende voorzitter van 
het Scheepsjoagcomté. Het kleintje scheepsjoagen was 
een overweldigend succes. Liefst 37 kinderen gaven zich 
op voor dit spektakel. Voor het volwassen scheepsjoagen 
hadden zich liefst 12 teams aangemeld. De old timer tocht 
op vrijdagavond was eveneens een enorm succes. 25 auto-
to’s werden ingeschreven. De aankondiging van dit evene-

ment op de 
website van de 
oldtimerclub 
was een goede 
greep. Wellicht 
zouden we wat 
kritisch naar het 
waterspektakel 
van de vrijdag-
avond kunnen 
kijken.  In verge-
lijking met een 
paar jaar gele-
den leek dit een 
wat simpel ge-
beuren, maar 
de organisatie 
had daar een 
goede reden 
voor, namelijk 
een gebrek aan 
geld. Het evene-
ment, waarbij 
men over het 
water moest 
lopen en er 
meestal inviel, 
kostte liefst 800 
euro. En je 
moet als organi-
satie dan keuzes 

maken. Het bestuur verdient  alle lof. Met zo weinig 
mensen deze beide dagen tot een succes laten worden: 
petje af. De vraag is natuurlijk dan: ook volgend jaar 
weer? Het vertrek van de voorzitter en de penningmees-
ter/speaker staat vast. Mensen dus, die best heel lastig 
te vervangen zijn. Maar voor het dorp zou het doodzon-
de zijn om dit feest niet meer te organiseren. Welke en-
thousiasteling staat op en gaat de Scheepsjoagkar weer 
trekken? Welke Onderdendamster ziet de uitdaging en 
weet zich omringd met mensen, die mee zullen gaan 
doen. Het bootje trekken blijft een unieke gebeurtenis 
en vanuit historisch perspectief mag het dorp hopen, dat 
dit evenement nog in lengte van jaren wordt georgani-
seerd. In welke vorm dan ook. Het zet Onderdendam 
jaarlijks behoorlijk op de kaart. En wat opvallend was:er 
werd heel veel gevlagd!!!! 
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Stichting Leergeld Het Hoogeland helpt kin-
deren in armoede met Schoolspullenpassen 
van Armoedefonds 
 
Stichting Leergeld Het Hoogeland is gestart met uitdelen 
van Schoolspullenpassen aan kinderen die in september 
starten op de middelbare school en opgroeien in armoede. 
In Nederland groeit 1 op de 13 kinderen in armoede op. 
Met de Schoolspullenpassen, die verkregen worden via 
het Armoedefonds helpen hulporganisaties de kinderen 
om een goede start te maken op de middelbare 
school. 
‘Leergeld Het Hoogeland wil dat elk kind een goede start 
kan maken op een nieuwe school. Dat kan met een goede 
fiets, een laptop en schoolspullen die nodig zijn. De 
schoolspullenpas van het Armoedefonds is een mooie aan-
vulling bij het Kindpakket van de gemeente Het Hogeland.’ 
“ Als ouder wil je gewoon dat je kind met de juiste spullen 
kan starten op de middelbare, net als zijn of haar klasge-
nootjes. In deze dure tijd zijn we blij dat we minima kun-
nen helpen, zodat ook hun kinderen klaar zijn voor de start 
op de nieuwe school”, aldus Irene Verspeek van het Ar-
moedefonds. 
In elke schoolklas zitten gemiddeld 2 tot 3 kinderen die in 
een arm gezin leven. Zodra deze kinderen naar de middel-
bare school gaan, zijn er veel extra kosten waar het gezin 
mee te maken krijgt, bijvoorbeeld voor het aankopen van 
een fiets, een schooltas, boeken, rekenmachine, agenda, 
pennen en kaftpapier. Deze materialen zijn noodzakelijk 
om lessen te kunnen volgen en om sociaal niet buiten de 
boot te vallen. 
Voor het schooljaar 2022-2023 zijn bij het Armoedefonds 
door 215 lokale hulporganisaties voor totaal 18.558 kinde-
ren Schoolspullenpassen aangevraagd. De organisatie ver-
wacht dit jaar 15.600 passen uit te kunnen delen aan kin-
deren die in armoede leven. 
Meer informatie over deze actie en de mogelijkheden om 
een bijdrage te leveren vind je op 
www.armoedefonds.nl 
 
 
 

Wie kan eigenlijk het AED- appa-
raat bedienen? 
Gelukkig hebben we ons dorp een AED - apparaat. Voor 
hen, die het niet weten: deze hangt bij het dorpshuis. En 
ongetwijfeld weten we allemaal waartoe dit apparaat 
dient. Echter wie zijn die mensen in ons dorp, die het ap-
paraat op het juiste moment weten tebedienen? En zijn er 
genoeg van dit soort mensen in ons dorp om iedereen een 
ietwat veilig gevoel te geven? 
In het verleden zijn er reanimatiecursussen in ons dorps-
huis gegeven. Maar dat is alweer een mooi poosje gele-
den. Om het aantal mensen, dat kan reanimeren en kan 

omgaan met het 
AED- apparaat uit 
te breiden, wil Hen-
ri Klok (ambulance-
medewerker)
samen met col-
lega’s 
in het najaar weer 
een cursus hierover 
geven. De cursus 
zal bestaan uit mi-
nimaal 2 avonden, 
waarop de eerste 
beginselen van het 
reanimeren wordt 
aangeboden en een 
avond, waarop er 
geoefend zal wor-

den met de snelheid, waarop de cursisten hun slachtof-
fer kunnen bereiken. Want zoals wellicht bekend zijn de 
eerste zes minuten na een hartstilstand van cruciaal be-
lang om de reanimatie te starten. 
Dit artikeltje is bedoeld om mensen die een dergelijke 
cursus willen volgen of even op herhaling willen, op te 
roepen zich te melden bij Henri Klok. 
Bij voldoende aanmeldingen zal de cursus dan in het na-
jaar gaan plaatsvinden in het dorpshuis. 
 
Het emailadresvan Henri is : Klokhenri@gmail.com 
(Wellicht is het praktisch om bij de aanmelding te ver-
melden welke avond je voorkeur heeft) 
 

TENTOONSTELLING in DE KERK 
“Berend Jager architect te Uithuizen” 
Van 12 augustus - 18 september organiseert DE KERK te 
Onderdendam, het Centrum voor de 
Groninger Amsterdamse School, een tentoonstelling 
over de architect Berend Jager (1884-1945). 
 
Berend Jager was gemeentelijk opzichter te Usquert en 
Uithuizermeeden en architect te Uithuizen. 
Als architect ontwierp hij vele winkelpanden, huizen, 
villa’s, boerderijen en kerken in en rond Uithuizen, Spijk 
en Usquert. 
Beginnend als timmerman, voltooide hij zijn opleiding als 
architect bij Oeds de Leeuw Wieland, architect te Lop-
persum. In de loop dar jaren zien we een ontwikkeling in 
zijn ontwerpen. De eerste panden hebben nog kenmer-
ken van de stijl van Oeds de Leeuw Wieland. Als de Am-
sterdamse School als bouwstijl Groningen bereikt, krij-
gen zijn ontwerpen steeds meer kenmerken van die stijl. 
In zijn laatste ontwerpen zien we invloeden van de Ame-
rikaanse architect Frank Loyd Wright. 
De tentoonstelling in DE KERK te Onderdendam geeft 
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een beeld van het leven van Berend Jager en 
zijn ontwikkeling als architect. 
 
In de consistoriekamer staat de vaste ten-
toonstelling van DE KERK die bestaat uit 
meubelen, klokken en persglas in de stijl van 
de Amsterdamse School. Voor de jongeren 
is er een puzzeltocht langs de architectuur  
 

van Berend Jager. 
12 augustus – 18 september 
Vrijdag t/m zondag van 11.00 – 17.00 uur entree €5,00 
DE KERK Bedumerweg 34 te Onderdendam. 
 
Vragen over dit persbericht kunnen worden gestuurd aan 
info@dekerkonderdendam.nl Hans Stoelinga 
Stichting DE KERK Onderdendam. 
www.dekerkonderdendam.nl 
 
Foto uit het familiearchief van Berend Jager. 
 
 

Vertrekkend voorzitter Henri Klok blikt 
terug op het Scheepsjoagweekend. 
 
Zoals aangekondigd in het programmaboek was dit 
Scheepsjoagfeest Henri’s laatste als voorzitter. Hij blikt 
zowel heel tevreden als kritisch terug.  
 
“In de eerste plaats  is het een wonder, dat dit feest met 
een dergelijk klein bestuur überhaupt van de grond is ge-
komen. Alle lof dus voor mijn medebestuursleden 
Edwin,Wiebe, Johan, Natasja, Mathilde  en Stijn. Daar-
naast zijn Marten de Boer en Marjan Keller erg belangrijk 
geweest. Het bestuur verdient absoluut uitbreiding zeker 
nu naast mij ook onze penningmeester en speaker Edwin 
Dokter vertrekt. 
Als alles op rolletjes loopt is een klein bestuur prima te 
doen. Maar ook dit jaar liepen we toch in de laatste weken 
tegen allerlei problemen op, die er vroeger gewoon niet 
waren. De communicatie met onze gemeente bijvoorbeeld 
is matig. Te kort van te voren hoorden we dat de gemeente 
niet meer de afzetborden levert en de afvalbakken. Tja dus 
snel huren bij particuliere leveranciers. Ondertussen zijn bij 
diezelfde gemeente de eisen aan een evenement zo opge-
schroefd, dat het steeds minder leuk wordt iets dergelijks 
te organiseren. Waar men in een gemeente, waarin een 
ieder elkaar kent, de bereidwilligheid om mee te denken 
volop aanwezig was, is dat, nu de gemeente op grote af-
stand staat, niet meer aan de orde. Op het gemeentehuis 
in Uithuizen wordt slechts gefronsd als het gaat over het 
scheepsjoagen in Onderdendam. Maar ondertussen is er 
bij diezelfde gemeente wel tijd om te controleren. Bij de 
opbouw voorafgaand aan het spektakel, vond een ambte-
naar het nodig ons te wijzen op de afwezigheid van drang-

hekken. De omgeving kwam in gevaar. En hup ben je een 
halve dag aan het zoeken naar een paar dranghekken. 
Natuurlijk wegen dit soort frustaties niet op tegen de te-
vredenheid van het weekend. Er is prima verteerd, er wa-
ren veel inkomsten, maar wat mensen niet weten, dat 
slechts een paar dagen voor het feest de organisatie van 
de markt met een telefoontje duidelijk maakte, dat er 
maar 4 aanmeldingen waren en ze dus afzagen van de 
marktorganisatie. Maar de aankondiging staat al wel in 
het programmaboek. En dus als bestuur als de wiede-
weerga zelf kraampjes  binnengehaald  en mensen die 
toch nog wat te koop wilden aanbieden. Gelukkig bleek 
het uiteindelijk heel gezellig.  
Het onkruid vrij maken van de Uiterdijk bleek ook zo’n 
hels karwei voor de gemeente. Gewoon heel erg jammer 
dat de samenwerking zo moeizaam verloopt.  
En ja we kenden uiteindelijk een fantastisch weekeinde. 

Met heel 
veel aanmel-
dingen bij 
het kleintje 
scheepsjoa-
gen, met 
voldoende 
ploegen 
voor het vol-
wassen 

scheepsjoagen, met twee prima bands, die op de vrijdag– 
en zaterdagavond de sfeer bepaalden. Daar kunnen we 
alleen maar heel tevreden over zijn.  
Iets minder tevreden ben ik toch over de manier waarop 
de eigen inwoners tegen het feest aankijken. Ik besef heel 
goed, dat niet iedereen zijn bijdrage kan en/of wil leve-
ren. Dat staat een ieder ook absoluut vrij. Maar als je op 
de vrijwilligersavond wel het aanbod krijgt om mee te 
helpen en er dan op het moment niet bent, is dat gewoon 
erg lastig. Het opruimen van zo’n spektakel kan met veel 
mensen, die maar een beetje doen in een zondag  zijn 
afgewerkt. Om daarna lekker met zijn allen in het dorps-
huis te gaan eten. Helaas moeten we dit jaar het met te 
weinig vrijwilligers doen. Het besef dat het een feest voor 
het dorp is, maar ook moet gebeuren door het dorp, kan 
beter. Wel verheugend was het, dat er veel nieuwe bewo-
ners kwamen opdraven op de vrijwilligersavond. Dat 
biedt perspectief. Wat ook absoluut genoemd mag wor-
den is de hartverwarmende inzet van de familie Zwerver 
op de hoek van de Uiterdijk. Zij maken er door hun vrien-
den een internationaal spektakel van compleet met En-
gels ontbijt voor alle medewerkers. Met dat soort initia-
tieven zijn we natuurlijk heel blij.  
Ik wens mijn opvolger heel veel succes en kan slechts de 
hoop uitspreken, dat hij of zij er komt. Het feest is ge-
woon te veel ingeburgerd om het te laten ophouden. 
Daarvoor heeft het afgelopen weekend ook te veel signa-
len afgegeven. Het feest leeft. 
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Vrouge vogels ien Onderndaam (191) 
 
Tekst: Kees Willemen 
Foto’s: Sieb-Klaas Iwema en Kees Willemen 

 

Wow!! Wat een zomer. Ik kan me niet herinneren dat we 
de afgelopen maand, maar ook de maand daarvoor zo ein-
deloos veel zon hebben gezien. We zijn met zijn allen zo 
gek van die hitte geworden dat op een gegeven moment 
het buiten niet meer uit te houden was.  Zodat je 
nauwelijks meer tot iets kwam en de mensen die moesten 
werken waaronder Ik- zei- de –gek pas om negen uur ’s 
avonds bij wijze van spreken een beetje actief konden 
worden. Of voor de zon opkwam uit hun bed moesten , 
omdat het dan koel genoeg was om helder na te kunnen 
denken. 
Voor een groot deel van ons kwam het goed uit dat het 
gelukkig vakantie was. Maar die zomer van 2022 zal ons 
allemaal nog lang heugen, vermoed ik. 
Ik heb mij voorgenomen om jullie deze aflevering even 
niet te veel te vermoeien met cijfers. Dus niet te vertellen 
dat in de zeven en twintig dagen waarover ik schrijf deze 
keer het aantal zonuren heel langzaam terugliep. Van vijf-
tien uur en eenenveertig minuten op 1 augustus tot veer-
tien uur en drie minuten zaterdag 27 augustus. Dat is 
haast niet te geloven, wanneer je bedenkt dat op sommige 
dagen het in de schaduw buiten nog te warm was om te 
bewegen. Ik heb, wanneer ik me buiten waagde om onze 
hond Nantske uit te laten in ieder geval altijd een hoed op 

gehad tegenwoordig . 
Dat lijkt heel modieus, 
dankjewel voor het compli-
ment, ik schijn zelfs volgens 
sommigen een 
‘hoedenhoofd ‘te hebben, 
maar het is gewoon om de 
UV- stralen te weren. Ik wil 
niet nog een keer huidkanker 
oplopen. . Sorry voor deze 
persoonlijke noot al zo vroeg 
in mijn verhaal. 
Akelig poepbruin 
 
Het was dus heet. Dat wisten 

we allemaal. Zelfs op vijf dagen ’s middags in augustus 
rond twaalf uur warmer dan vijfentwintig graden : woens-
dag 3 augustus; dinsdag 4 augustus; woensdag 10 augus-
tus en donderdag 11 augustus.. Maar nee, het kon nog 
erger. Ook vijf dagen warmer zelfs dan dertig graden: een 
aangesloten reeks dagen van vrijdag 12 augustus tot en 

met dinsdag 16 augustus . En op één dag, donderdag 25 
Augustus werd het heter dan twee en dertig graden. Het 
was zelfs ’s 
ochtends al zo heet dat de grote zilverreiger[ Egretta al-
ba L .] wel leek te smelten in de opkomende zon  . Die 

majestueuze vogel trof ik die 
dag aan op het voetgangers-
bruggetje over de 
Havertsetocht aan de oost-
zijde van ons dorp. Omdat 
het juist zo warm was al die 
dagen , wilde ik het een 
beetje luchtig houden in 
mijn verhaal deze keer. Dus 
niet emmeren over waar de 
wind nu precies zat deze 
vier weken. Maar vergeten 
dat hij elf dagen voorname-
lijk uit het oosten woei, en 

maar een armoedige zes dagen uit een westelijke rich-
ting. En , tja, wanneer ik eerlijk ben, kon je het ook niet 
met goed fatsoen wind noemen , dat maakte de dagen 
ook soms zo benauwd. Maar op een dag was het een 
beetje behoorlijk zeilweer met windkracht drie, n.l. vrij-
dag 26 augustus. Toen heeft het zelfs heel kort gere-
gend . Een armoedige twee millimeter viel in onze regen-
meter. Want , tja, 
tuinliefhebbers , maar toch zeker de melkveehouders in 
het buitengebied zullen de maand augustus van dit jaar 
vervloeken als de maand waarin de weinige sloten die er 
nog zijn rondom ons dorp , praktisch droog vielen. En 
mensen met een gazon als vaste vloerbedekking, zagen 
tot hun leedwezen dat al dat smakelijke groen langzaam 
verkeerde in een akelig poepbruin, gortdroog 
krakend geheel . Deze maand had dan ook een record. 
Een en twintig dagen regende het geen druppel. Slechts 
zes dagen viel er enige neerslag, zonder ook maar enigs-
zins van betekenis te kunnen zijn. Het is lachwekkend 
maar in de hele maand augustus viel tot 27 augustus een 
schamele 
zestien millimeter neerslag. 
 
Een soort Grand Canyon 
 
Heet was het dus , en ik was niet de enige die een tro-
penrooster ging volgen voor deze maand .Dus tussen half 
vier en vijf opstaan , zorgen ten laatste om net voor vijf 
uur buiten te zijn. Om dan tot de ontdekking te komen 
dat ik niet de enige ben. Het spitsverkeer,dat normaliter 
tussen half zeven en acht door het dorp raast , begon nu 
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om half zes van de Bedumerweg een racebaan te maken. 
Gelukkig werd zes weken de grote Zijlversterbrug afgeslo-
ten. Om gerenoveerd te worden en een achterstallige on-
derhoudsbeurt te ondergaan. Ook omdat de Middelstu-
merweg tot aan Fraamklap een ander wegprofiel en inrich-
ting kreeg. Wat dan wel weer wonderlijk is , vind ik , is dat, 
terwijl die weg twee ‘brede fietspaden’ heeft gekregen, 
maar wel op dezelfde wegbreedte de auto’s je zo 
ongeveer uit je onderboks rijden. Gelukkig is er dan het 
Jaagpad richting Fraamklap om daar ontspannen te kun-
nen fietsen. Alleen helaas, op dat Jaagpad dat al twee de-
cennia een soort Grand Canyon lijkt, is helemaal niets her-
steld. Je zou toch verwachten dat op hetzelfde moment de 
Gemeente Eemsdelta in samenwerking met de Provincie 
dit pad ook zou opknappen. Op dat prachtige fietspad vlak 
naast het bekoorlijke Boterdiep rijden namelijk zomer en 
winter heel wat fietsers: schoolgaande kinderen, mensen 
die met een E- bike naar hun werk gaan en drommen 
amateurwielrenners. Maar nee hoor, dat lumineuze Jaag-
pad ligt er nog net zo armetierig bij als toen we in dit dorp 
kwamen wonen, 4 mei 1995. Het vervult je toch met diepe 
schaamte dat de verkeersambtenaren van de gemeente 
Eemsdelta en hun collega’s bij de Provincie gewoon 

hetherstel van deze 
belangrijke fietsroute 
domweg vergeten zijn . 
Zodat de levensgevaar-
lijke gleuven en gaten 
en al het herstel- bitu-
men weer tot nieuwe 
valpartijen uitnodigen. 
Dat genoegen heb ik 
jaren geleden ook eens 
mogen smaken. Een gat 
in mijn broek, een bloe-
dende knie, en een ge-
havende tekenarm, 
hartelijk dank, toen nog 
gemeente Lopersum. 
 

Perfect georganiseerd 
 
Was er bij deze temperaturen nog leven buiten in de na-
tuur? Jawel, maar je moet er wel heel vroeg voor opstaan . 
Op woensdag 3 augustus stond ik me rond vijven te was-
sen in de badkamer, toen ik aldoor in het schemerdonker 
iets zag fladderen buiten . Eerst dacht ik nog, het zijn de 
resten van een nachtmerrie, maar ik was toch echt klaar-
wakker… Toen realiseerde ik me dat ik voor het eerst dit 
jaar naar vleermuizen keek. Die zijn er dus nog steeds. Iets 
wat ik langzamerhand had betwijfeld met al 
die huizen waar als een vorm van isolatie alle spouwmuren 
zijn gevuld met PUR. Zodat vleermuizen nergens meer 
kunnen ‘nestelen’. Diezelfde avond hoorde Sieb- Klaas 
Iwema aan het Jaagpad een merkwaardig gerucht in zijn 
stal. Hij snapte niet wat er zoveel lawaai kon maken tussen 

de snuivende 
koeien tot hij 
een nogal dikke 
egel ontdekte. 
Egels op je erf 
of in de tuin 
rond je huis zijn 
een teken dat 
het wel goed 
zit met de na-
tuurwaarden. 

Maar ga daar maar eens naar op zoek in het buitenge-
bied . Op zaterdag 13 augustus kwam ik heel vroeg drie 
hazen tegen die als een gek 
achter elkaar aan liepen. Ab-
rupt stopten en dan rechtop 
gingen zitten. En dan weer be-
gonnen te rennen en tegen el-
kaar aan botsten. De zon was 
nog niet eens op, toen ik zo’n 
haas rechtop zittend fotogra-
feerde tegen de achtergrond 
van een rood ochtendgloren  
En ook heel vroeg was het , 
toen ik zelf iets heel bijzonders 
zag. Dinsdagochtend 23 augustus hoorde ik in een staal-
blauwe lucht eerst een hoop lawaai,. Ganzen enthousias-
meren elkaar om extra hard te gaan vliegen door tegen 
elkaar te schreeuwen. Wat ik zag , was een perfect geor-
ganiseerde V- formatie op zeker 
honderd meter hoogte ,die zonder dat de linie werd ver-
broken kaarsrecht vanuit het oosten naar het noordwes-

ten vloog . Soms moet je 
domweg geluk hebben als 
natuurliefhebber. 
 
Kom, Willemen, de vakan-
tie is voorbij, een nieuw 
‘Vrouge Vogels ‘-seizoen 
begint. Het wordt koeler 
en de dag steeds een stuk 
korter. Ik hoop dat de 
maand september voor 
jullie net zoveel mooie 
natuurervaringen brengt 
als waar ik op hoop. En 
dat jullie ze willen delen 

met deze rubriek. Want de natuur rond en in Onderden-
dam slaapt eigenlijk nooit. Laat even wat weten wat jul-
lie opvalt, 
gefotografeerd of meegemaakt hebt buiten. Want daar 
gebeurt het…Dit is het adres: 
 
Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderdendam 
Tel.06-18849215 E-mail: 
c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl 
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Kerkdiensten  Hervormde gemeente Onderdendam 

Datum uur bijzonderhden voorganger 

04-09-22 19.00    ds G Timmer 

11-09-22 19.00    ds v Wingerden 

18-09-22 19.00    ds Wilschut 

22-09-22 19.00    ds Marchand 

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 verantwoorde-

lijk 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 ope-

ningstijden 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 

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 

 

mailto:info@uitvaarttenhavemiddelstum.nl
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Kopij is van harte welkom! 
 
Heeft u een nieuwsbericht, een oproepje, een recept, 

schrijft u korte verhalen of gedichten, heeft u een club 

opgericht en zoekt u deelnemers, wilt u zichzelf of ie-

mand anders voorstellen of wilt u oproepen tot actie? 

Laat het ons weten!  

 

Stuur uw kopij in word per e-mail, uiterlijk zondag 25  

sept  2022 naar de redactie van het  

Nijsjoagertje: nijsjoagertje@gmail.com 

 

Redactie: Brenda Stavast, Erika Witsenboer Eilander, 

Annemieke Neuteboom, Dethmer Jonkhoff en Eddy 

Buisman. 

 

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

 

Eindredactie en opmaak deze maand: Eddy Buisman 

  

Donaties: Richtbedrag € 10,00 per jaar. Graag op reke-

ning: NL78INGB0009014281 t.n.v. ‘t Nijsjoagertje 

Agenda:  
 
Iedere zaterdag tussen 17.00 en 20.00 u is het dorpshuis 
geopend voor lekkere snacks en een drankje. Bestellen 
kan via 050-3049140. 
 
Vanaf Vrijdag  30 september  19.00 u: OUD PAPIER 
 
Donderdag 22 september:  Aardgasluw Onderden 
     dam. Inloop vanaf 19.30 u  
     in het Dorpshuis grote  
     zaal. 
 
Dinsdag 27 september: I  nformatie Dorpsberaad  
     over TENNETgelden vanaf 
     19.30  in het Dorpshuis. 
 
25 oktober      Dorpsraad organiseert  
     Presentatieavond van in 
     gebrachte ideeen Dorps 
     budget 

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. 


