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Molenpad nr. 2: Het zit niet echt mee
John en Astrid de Lange kochten vlak voor de
coronaperiode het huis en grote schuur van
de familie Huisman met de bedoeling daar
snel iets moois van te maken. Komend uit
hartje binnenstad Groningen (Kleine der A,
achter het voormalige Scheepvaartmuseum,
nu Museum aan de A) dachten ze de drukte,
het lawaai, de poepende en pissende honden
in hun buurt te ontvluchten om de komende
jaren rus ek door te brengen op één van
mooiste plekjes van ons dorp.
Dat genieten gaat ook zeker gebeuren in de

Nieuws verkeerscommissie toekomst, maar de problema ek om zover te

komen is beduidend groter dan ze dachten,
toen ze het huis kochten.
Voor Onderdendamsters een historische plek.
Immers ooit stond daar de houtzagerij, incluSinterklaasintocht CPO
sief molen, van de familie Koops. Op oude foto’s is nog goed te zien hoe de situa e er
ooit uitzag. Een prach g dwarshuis voor de grote schuur met schuin daarachter de
Voorstellen besteding
molen. Helaas ontkwam het geheel zonder onderhoud niet aan achteruitgang en dus
TenneT gelden
besloot de familie Koops er niet meer in te investeren en verdwenen molen en voorhuis. Een houten bungalowtje kwam er voor in de plaats (in een jd waarbij op schoonLeeskring Onderdendam
heid niet werd gekeken) en nog jaren genoot de laatste telg van de familie Koops van
de rus ge plek, alvorens de familie Huisman na een boerderijleven er in trok.
Oproep Humanitas
En nu dus de familie de Lange. Enthousiasme kan het stel absoluut niet ontzegd worden. Met veel gevoel voor de historie togen ze met behulp van DAAD Archtecten B.V.
Vrouge Vogels
aan de gang en het ene na het andere voorstel passeerde de revue. Helaas voor de
familie brak de coronapleuris uit en toen Poe n ook nog eens in februari Oekraïne
Historie van Onderdendam binnenviel, waren de rapen helemaal gaar. Want zoals we inmiddels allemaal in de
gaten kregen: alles wordt duurder en duurder en duurder. En natuurlijk was de prijs
voor hun huis in Groningen prima, maar de huidige s jging van de prijzen is nauwelijks
Programma
meer bij te houden. Zo ook in de bouw.
Verzoamelstee
Lees verder op pagina 2 >>>

Natuurwerkdag
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Toch is men inmiddels begonnen. Terwijl ondergetekende
gezellig aan de keukentafel zit in het huisje op het terrein
van de familie de Leeuw op Onderwierum, waar John en
Astrid jdelijk wonen, gaan de palen voor de woning de
grond in.

aansprakelijk gesteld kan worden is een vraag, die nauwelijks beantwoord kan worden. De familie Koops kan
niet meer reageren en de familie Huisman hee natuurlijk nooit iets met de houtzagerij van doen gehad.
In arren moede hee John de gemeente Het Hogeland
maar eens aangeschreven. Wellicht is de gemeente
bereid een bijdrage te leveren om de grond op te
schonen met in het achterhoofd het idee, dat de plannen
van de familie De Lange wel heel erg mooi historisch
gezien, een bijdrage gaan leveren aan de schoonheid van
Onderdendam. Het dorp wordt er per deﬁni e weer een
stuk mooier door.
Voorlopig zullen John en Astrid, die ooit verliefd werden
op het plekje door een bezoek aan het terras van ons
dorpshuis, hun rus ge periode van niet meer werken
nog even moeten uitstellen. Voor beide overigens geen
probleem. Astrid werkt bij de nieuwe gemeente Eemsdelta en kan inmiddels ook zo af en toe thuis werken,
terwijl John werkt bij het Rijksvastgoedbedrijf, met een
ves ging in Assen. Beide plekken zijn goed te bereiken,
terwijl het vooruitzicht hun oude dag te mogen beleven
op een prach ge plek aan het Winsumerdiep voldoende
mo va e gee om er nog een jdje tegenaan te gaan.

Mocht er in de toekomst een ﬂinke aardbeving in Onderdendam plaatsvinden, dan mogen we hopen, dat we net
allemaal op visite zijn bij de familie de Lange. Volkomen
aardbevingsbestendig gaat er gebouwd worden. Volledig
duurzaam ook, terwijl er qua vormgeving een knipoog gemaakt wordt rich ng de Amsterdamse School. Niet dat er
met brede dakgoten en glas in lood gewerkt gaat worden,
maar de houtskeletbouw zal straks ommuurd worden door
de rode baksteen, voortkomend uit de Groninger Klei!!
Het nieuwe huis zal los komen te staan van de grote
schuur in een L-Vorm (zie foto), terwijl de schuur niet alleen opgeknapt wordt om er een auto in te parkeren,
maar deze zal ook gebruikt als werkplaats.

En ondertussen wordt van een vergeten hoekje weer een
prach ge plek gemaakt.
Eddy Buisman

Het vervelende naast de voortdurende verhoging van de
bouwkosten is de vondst in juni jl. van een stuk erns g
vervuilde grond. Zo heel gek is het natuurlijk niet dat een
voormalige houtzagerij niet alle gi ige stoﬀen
(carboleneum) keurig afvoerde, maar dat er wel eens wat
in de grond verdween. Wie daar nu op dit moment voor
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Presenta eavond Dorpsbudget

IDEEËN:

Van 8 oktober tot 7 november 2022 kunnen Onderdendammers een idee aanleveren voor besteding van het
Dorpsbudget. Dit gaat om een bedrag van € 27.500,-.
Om alle ideeën te delen, samenvoegen en aanvullen, is op
dinsdagavond 25 oktober door het Dorpsberaad een presenta eavond georganiseerd in het dorpshuis.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hieronder volgt nogmaals de procedure. Daarna volgt een
beknopte opsomming van alle gepresenteerde ideeën.
Je kunt alle ideeën uitgebreid teruglezen op:
h ps://www.stemvanonshogeland.nl/budgets/34#phase
-1-ideeen-en-ini a even-indienen
of
h ps://bit.ly/3W76O0e
[zelfde pagina, lekker kort overtypen - red.]

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Opgemerkt uit de zaal werd dat er op de Onderdendam
Facebook pagina ideeën geopperd zijn, maar dat die (nog)
niet ingevoerd zijn op de website. Wil je dat je idee kans
maakt om werkelijkheid te worden, deel dan je idee via
Stem van ons Hogeland!

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Een aantal ideeën werden meerdere malen genoemd, zoals ﬁtnesstoestellen of een jeu de boules baan. Sommige
ideeën behoefden toelich ng of opsplitsen.
Tot slot hebben we gezamenlijk besloten dat er vanaf 12
jaar gestemd kan worden.
FASERING:
1). Wil je ook een idee indienen, dan kan dat op:
h ps://www.stemvanonshogeland.nl/budgets/34
Let op, je hebt tot uiterlijk 7 november de jd!

28.
29.
30.
31.

2). Tussen 7 en 20 november 2022 zal de gemeente checken of alle ideeën en ini a even binnen de voorwaarden
vallen. Mochten er ideeën bij zi en die meer geschikt zijn
voor de TenneTgelden, dan worden deze geﬁlterd.
Ook zijn er voor een aantal plannen mogelijk andere
subsidiewegen te vinden.

32.
33.
34.
35.
36.

3). Tussen 21 november en 11 december 2022 kan je je
stem uitbrengen op het beste idee. Inwoners van Onderdendam krijgen hiervoor een uitnodiging met een code.

37.
38.

4). Vanaf 12 december is duidelijk welke plannen de
meeste stemmen hebben gekregen. Inwoners die de idee39.
ën hebben aangeleverd, kunnen dan een aanvraag doen
bij de gemeente. Deze aanvraag moet uiterlijk 31 decem- 40.
41.
ber 2022 bij de gemeente binnen zijn.
42.
Alle voorwaarden die van toepassing zijn, kun je lezen op:
h ps://www.stemvanonshogeland.nl/condi ons

Kunstwerk van Bas en Maree
De Ploeg in Onderdendam
Een mozaïkbank, o ewel ‘social sofa’
Fitnesstoestellen bij bos of speeltuin
Fitnesstoestellen aan de Warﬀumerweg
Een beweegtuin bij de sportvelden
Oversteek Boterdiep bij zuivering Onderdendam /
Bedum
Oversteek Boterdiep Uiterdijk - jachthaven
Oversteek Boterdiep bij Oude Steenfabriek
Een (gras)pad vanaf betonpad Grote Haver, langs de
ruïne, de dam over Kardingermaar, naar Jaagpad
Fraamklap.
Een oversteek van Jaagpad naar Middelstumerweg
Een doorsteek vanaf de Middelstumerweg naar het
bos
Zwemtrapje bij het dorpshuis
Zwemtrapje bij het hoogholtje Bedumerweg
Een bredere trap/natuurlijke oever/strandje om het
water in te kunnen
Bankjes op de wandelroutes
Bankje onder treurwilg hoogholtje Bedumerweg
Fietsgoot over hoogholtje Bedumerweg
Halfverharding kleipad Onderwierum - Bospad
Achterstallig onderhoud wegwerken
Uitbreiding veldomheining SVO voor bordsponsors
Financiële ondersteuning dorpskrantje
Geluidsapparatuur voor het dorpshuis
Het digitaliseren van het dorpsbestuursarchief
Een deel E-bike
Een deelslee (auto)
Het speeltoestel van Erika naar speeltuin of Beckeringhstraat
Houten speelhuisje en wipwap speeltuin
Een jeu de boules baan
Een jeu de boules baan naast viskenij
Een jeu de boules baan, schaaktafel en pingpongtafel naast volleybalveld Beckeringhstraat
Een ijsbaan bij viskenij
Buitenvuurplaats (/uitbreiding speelbos) Onderdendamsterbos
Dorpsmoestuin + kas + berging
Boomgaard tussen voetbalveld en Achterweg
Bloembakken bermen / hanging baskets lantaarnpalen
‘Kleurrijk Onderdendam’: Bloembakken Uiterdijk
Bloemenwelkom vanaf de Trekweg, op ‘het dríehoekje
Een picknick boot op ‘het driehoekje’
Zebra Tussendoortje - Hoogholtje Bedumerweg
‘Hier spelen kinderen’ verkeersbord Bedumerweg
Uniforme steigers Bedumerweg/Boterdiep Oostzijde

Verslag door Brenda Stavast
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De ﬁnanciële situa e (winst- en verliesrekening en de
begro ng) wordt door Kees toegelicht. In 2020 was er
sprake van een verlies (corona), maar in 2021 is dit gelukkig weer goedgemaakt. Het is opmerkelijk te zien dat
met name de bier en wijn omzet sterk is gedaald en de
inkomsten van de zaalhuur fors is gestegen, wat betekende dat de ne o-omzet over 2021 ten opzichte van
het vorig boekjaar met 44,6 % is gestegen!
Een vraag uit de zaal over de mogelijk grote s jging van
de energiekosten wordt geruststellend beantwoord.
Eigenlijk is de conclusie dat de kosten over het algemeen
niet erg s jgen.
In het Dagblad van zaterdag stond een ar kel over
Drentse dorpshuizen die onverwacht te maken kregen
met BTW-plicht en daardoor in de problemen raakten.
De vraag was of dit voor Onderdendam ook problemen
zou kunnen opleveren. Ook hier was er een geruststellend antwoord want het Dorpshuis is al jaren BTWplich g. Deze verplich ng hangt samen met de hoogte
van de omzet.

Jaarvergadering Dorpshuis
Op maandagavond 24 oktober opent Koos Cramer de
Jaarvergadering met naast het bestuur, 11 inwoners/
gebruikers/vrijwilligers.
Hij gee een algemene terugblik op 2021. In dat jaar was
Covid/corona nog volop aanwezig en was er zowel in het
voorjaar als aan het einde van het jaar sprake van een
lockdown. Dit hee natuurlijk alle ac viteiten in het
Dorpshuis s lgelegd en dus ook de omzet nogal beïnvloed.
Elze gee een kleine toelich ng op de ac viteiten van het
Dorpsberaad als voorloper op de bijeenkomst van dinsdagavond 25 oktober.
Toen het weer mocht zijn de algemene ac viteiten weer
opgestart, zoals de bijeenkomsten van de Verzoamelstee,
de samenkomst van de vissers, het volleybal etc.
CPO organiseerde onder andere de inkomst van Sinterklaas en Steernvanger. Wat daarnaast erg goed liep zijn de
bijeenkomsten van bedrijven en organisa es. Dit ondanks
de huurverhoging, maar zeker mede dankzij het feit dat er
in de directe omgeving bijna geen zaalverhuur meer beschikbaar is. Dat het ook goed bleef lopen is te danken aan
de vrijwilligers die zich op doordeweekse dagen beschikbaar stellen voor het Dorpshuis.

Na een uur kon Koos de vergadering sluiten met als
afsluitende woorden dat het bestuur reuze trots is op
alle vrijwilligers, hierin is Onderdendam uniek! Hulde!
Wel vragen we nog even aandacht voor een afscheid van
Koos als voorzi er: Geen speech, bloemen of een dankzegging? Nee, want het bestuur gaat daar op eigen wijze
aandacht aan besteden.
Tegelijk zal er dan nog oﬃcieel afscheid genomen van
een aantal anderen. Door corona hee dit nog niet eerder plaats kunnen vinden. Namens de aanwezigen ben ik
dan maar zo vrij om vanaf deze plaats de ook bestuurders hulde toe te zwaaien voor al hun inzet!

Vrijwilligers zijn sowieso zeer belangrijk voor het Dorpshuis en het bestuur was dan ook gul met lo ui ngen!
De planning van alle inzet is een forse klus, bestellingen,
inkoop, terrasdienst, de bakdienst (elke zaterdag, gedurende het hele jaar!) en ga zo maar door alles in handen
van vrijwilligers.

Annemieke C.W. Neuteboom

De gemeente Het Hogeland hee een nieuw dorpshuizenbeleid ingevoerd. Belangrijk is de gelijkstelling van de jaarlijkse vergoeding voor alle dorpshuizen in de gemeente en
het vaststellen van het uitgangspunt dat dorpshuizen een
ontmoe ngsplek zijn en niet mogen concurreren met de
commerciële horeca. Dat betekent in de prak jk dus dat er
maar een beperkt aantal feestjes gevierd mag worden en
dat verzoeken hiervoor van niet-Onderdendamsters
geweigerd worden.
In oktober 2021 is Kees Douwma gestart als nieuwe penningmeester en door het vertrek van Jacobien Mansholt
ontstond er een vacature voor secretaris, die werd in begin 2022 opgevuld door Goﬀe Jensma.
Voor de vacature van planner en de nieuwe voorzi er is
jammer genoeg nog niet voorzien!
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Voor de mensen die nog niet over een warmtepomp
denken en toch willen bezuinigen op hun gasrekening:
vraag eens een energiecoach op bezoek. Via het Energieloket op de website van de gemeente Het Hogeland kunt
u een aanvraag indienen en zo eenvoudig uit te voeren
ps krijgen om uw energierekening om laag te brengen.
Zeker doen, deze energiecoaches hebben langzamerhand een ruime ervaring en zien al snel dingen die u zelf
over het hoofd ziet.

Nieuws van Werkgroep
Onderdendam Aardgasluw
Op 18 oktober brachten 28 dorpsgenoten gezamenlijk een
bezoek aan “Anders Verwarmen” in Hoogezand.
Dit bedrijf hee al ruim 16 jaar ervaring in duurzame
installa etechniek, waarbij zo zuinig mogelijke installa es
zonder fossiele brandstoﬀen voorop staan.
Na welkom en koﬃe/thee nam Jeroen Post, werkzaam bij
dit bedrijf als adviseur, ons mee in een boeiend verhaal
hoe je als par culier je wens om geheel of gedeeltelijk
aardgasvrij te willen worden kunt aanpakken. Dat ging op
een heel interac eve en levendige manier waarbij vragen
uit de zaal hem hielpen om zijn verhaal voor het voetlicht
te brengen. Die gingen vooral over warmtepompen, dus
die stonden centraal deze avond.

Wat betre de plannen van de werkgroep: We willen u
uitnodigen om begin december met ons op
warmtebeeldsafari te gaan. Met een warmtebeeldcamera willen we op bezoek gaan bij degenen die zich
opgegeven hebben om te kijken waar de energielekken
in uw huis zi en: Is het de toch ge voordeur, het
ka enluikje, het trapgat naar de zolder? Of is het dat
kleine raampje dat nog al jd enkel glas hee ?
U zult staan te kijken!
Opgave bij Eddy Buisman via email:
eltjebuisman@gmail.com (of hem natuurlijk even
aanschieten jdens zijn wandelingen in het dorp).

Er kwam veel voorbij, te veel om hier uitvoerig verslag van
te doen. Met veel ps en waarschuwingen voor valkuilen,
zoals bijvoorbeeld nooit een warmtepomp tegen/op een
houten construc e plaatsen in verband met geluidstrillingen. Wat mij bij bleef: In bestaande, oudere bouw is
het best ingewikkeld en bij de aanleg van zo’n systeem is
het belangrijk dat je een goed installa ebedrijf neemt,
meerdere oﬀertes opvraagt en vraagt waarom de aanbieding het beste systeem voor u zou zijn (goede onderbouwing). Een warmtepomp is een laag temperatuursysteem en soms vragen woningen jdelijk meer voor
verwarming dan geleverd kan worden: ook daar zijn
oplossingen voor zoals bijvoorbeeld convectorradiatoren
die werken met lage watertemperaturen of het aanleggen
van vloerverwarming. Maar dat laatste is in onze oudere
huizen vaak weer niet eenvoudig en duur.

Meer lezen over energie besparen?
Kijk op www. Onderdendam.com onder het kopje
Energie Besparen en u vindt allerlei actuele informa e.
Namens de werkgroep Onderdendam Aardgasluw,

Roel Douwes

Het allerbelangrijkst: laat voordat u een warmtepomp aanscha een zgn. warmteverliesberekening opstellen. Dat
kan heel uitgebreid of rela ef eenvoudig, maar maakt in
een klap duidelijk of uw huis geschikt is voor een warmtepomp of dat er eerst meer geïsoleerd moet worden.
Naast de all-electric warmtepompen kwamen ook de
hybride systemen, de combina e van warmtepomp met
cv-ketel aan bod. Daarbij werd duidelijk dat de wat duurdere intelligente systemen (waarbij de warmtepomp en de
cv-ketel met elkaar communiceren) wellicht een betere
aankoop zijn dan de simpele warmtepompen. Maar daar
hangt ook weer een prijskaartje aan! Met de huidige
prijzen voor gas is de aanschaf van een warmtepompsysteem wel heel goede investering en kan zelfs in minder
goed geïsoleerde huizen al interessant zijn, met een snelle
terugverdien jd (besparing van ca. 70% op uw gasverbruik, rekent u maar uit). Het aanvullende isoleren kunt
u dan van uw jaarlijkse bezuiniging op de gasrekening
(laten) doen.
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Nieuws van de verkeerscommissie

Sinterklaasintocht
19 november

Op 13 oktober hee het verkeersbureau Roelofs een
presenta e gegeven over het onderzoek wat zij dit
voorjaar van 2022 hebben uitgevoerd. Al met al veel
informa e. De cijfers die aan dit onderzoek ten grondslag liggen zijn nog niet vrijgegeven, dit wordt eind oktober verwacht. Na bestudering van de cijfers zullen we
daar in het volgende NijsJoagertje op terugkomen.

We hadden al aangekondigd
dat we druk in overleg
waren met de Sint en zijn
Pieten om de intocht ook dit
jaar weer in Onderdendam
te krijgen en dat is gelukt!

De afslui ng van de Zijlvesterbrug voor vrachtverkeer
van 07:00 uur tot 18:00 uur is door de provincie nu in
voorbereidende fase. Uitvoering zal waarschijnlijk vanaf
maart 2023 plaatsvinden.

Het is de bedoeling dat Sinterklaas met zijn Pieten op
zaterdag 19 november tussen 14:45 uur en 15:00 uur
aan zal komen op de kade achter het Dorpshuis Zijlvesterhoek! Daarna zal Sinterklaas een wandeling maken door
het dorp en sluiten we af met een gezellig feestje in de
gymzaal bij het dorpshuis (de start van het gedeelte in de
gymzaal is ongeveer 15:30 uur).

Namens de verkeerscommissie,
Aﬁena Benthem

Om alvast in de stemming te komen, vind je verderop in
dit NijsJoagertje een mooie kleurplaat van de Sint.

Natuurwerkdag 2022

>>> Heb je iets leuks dat je graag aan de Sint wilt vertellen, of wil je bijvoorbeeld een liedje zingen of iets aan de
Sint laten zien? Dat kan! Je kunt dit vooraf mailen
(uiterste instuurdatum is 17 november 2021). Het mailadres is: Sinterklaasinonderdendam@gmail.com <<<

Op zaterdag 5 november is er een jaarlijkse
Natuurwerkdag in het Onderdendamsterbos.
Doet u / doe jij ook mee?
Even een ochtend de handen uit de mouwen. Wat er in
ieder geval gaat gebeuren is snoeien langs de graspaden. Deze worden het hele jaar gemaaid door Klaas
Veldkamp. Ook volgend jaar hee hij ruimte nodig om
dit te doen.

Namens het CPO, Margot Vogteloo

De Natuurwerkdag is niet alleen voor volwassenen, ook
kinderen zijn welkom om te helpen, wel in samenwerking met een ouder natuurlijk.
De dag begint rond 09.15 uur, rond 13.00 uur is het weer
afgelopen.
Zoals de vaste vrijwilligers gewoon zijn, is er koﬃe/thee
met koek. Er wordt afgesloten met soep.
Geef u op door een mail te sturen naar:
Aﬁenabenthem@gmail.com
Of kijk op de website van www.natuurwerkdag.nl.
Aﬁena Benthem
Kerstmarkt Onderdendam Na afwezigheid van twee
jaar, is het jd om weer een Kerstmarkt in Onderdendam te houden. In samenwerking met het dorpshuis
wordt de markt gehouden op zaterdag 17 december
s'middags. Wie het leuk vindt om op de markt een tafel
te reserveren kan alvast een mail sturen naar KerstmarktOnderdendam@gmail.com De markt is dit jaar
alleen in de gymzaal, waarbij geldt vol = vol Jacqueline
Helmholt & Aﬁena Benthem
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Voorstellen besteding TenneT gelden

Hoogholtjes

HetÊnieuweÊhoogholtjeÊoverÊdeÊWarﬀumermaarÊnaarÊmolenÊDeÊZilvermeeuwÊstaatÊwelÊzoÊprach gÊinÊhetÊlandschap,Ê
datÊhetÊbijnaÊvoorÊdeÊhandÊligtÊomÊmetÊbehulpÊvanÊdeÊTennetgeldenÊhierÊnogÊenkeleÊaanÊteÊvoegen.
MetÊ2ÊnieuweÊhoogholtjesÊkrijgtÊonsÊdorpÊeenÊscalaÊaanÊ
prach geÊwandelmogelijkheden.ÊVanÊheleÊlangeÊwandelingenÊtotÊvrijÊkorte.ÊVoorÊiederÊwatÊwils.
Het eerste en belangrijkste hoogholtje zou gepland moeten over het Boterdiep tegenover de zuivering. Langs deze
zuivering loopt een breed graspad, dat de wandelaar van
het betonpad naar Bedum over het Boterdiep naar de
Stadsweg leidt. Natuurlijk dienen er enige maatregelen te
worden getroﬀen om tot een veilige oversteek over de
Bedumerweg te komen, maar daar is bijv. in Kantens al
ervaring mee opgedaan. Eenmaal op de Stadsweg is de
wandeling kort of veel langer te maken: Over Onderwierum kunt u helemaal naar het Winsumerdiep lopen, alwaar vanaf de Bosweg even naar links (rich ng Winsum)
moet worden gelopen om tegenover de oude steenfabriek
het 2e hoogholtje aan te treﬀen. Eenmaal over het Winsumerdiep loopt men naar het ﬁetspad langs de Winsumerweg en opnieuw is de keus kort of langer naar ons dorp:
Lang betekent langs het oude weggetje (mooiste op e) of
via de Vennenweg rich ng Roderwold en via de ree van
boerderij Veenland wordt de Venneweg overgestoken om
langs de Zilvermeeuw bij het reeds bestaande hoogholtje
de Warﬀumermaar over te steken. Via de Warﬀumerweg
en/of ons bos keert u terug naar Onderdendam, waar in
het dorpshuis koﬃe met warm appelgebak wacht.

Halfverharden kleipad

Hierbij een voorstel voor een zinvol project:
Het halfverharden van een strook midden op het kleipad
van de Bosweg achter Oudebosch naar Onderwierum.
Dit mooie en historische pad is in de winter heel slecht
begaanbaar.
In de afgelopen twee winters leek het een deel van een
militair oefenterrein, nadat de sloten onder hele na e
omstandigheden pas laat november gehekkeld werden,
terwijl op voorhand was gevraagd dit vroeg in het najaar
seizoen te doen. Aannemer Van der Werﬀ hee het
schuldbewust in april voor eigen rekening weer gevlakt en
ingezaaid met een bloemenmengsel, nadat er indringende
klachten waren geuit bij de gemeente en de aannemer
zelf. Jammer dat het ingezaaide bloemenmengsel in mei
over de volle breedte werd gemaaid; er had ook een smal
paadje gemaaid kunnen worden. Sloot- en
bermbeheer blijkt een moeilijk vak te zijn.

KortomÊikÊ(enÊmetÊmijÊveleÊanderen,ÊhetÊisÊnietÊeenÊideeÊvanÊ
mezelf)ÊzoudenÊdeÊbeideÊhoogholtjes,ÊuiteraardÊinÊoverlegÊ
metÊdeÊgemeenteÊenÊhetÊwaterschapÊeenÊuitstekendeÊbestedingÊvanÊdeÊ350.000ÊeuroÊvinden.ÊEnÊwieÊniet?ÊÊ
Eddy Buisman

Om dit pad ook in de winter goed begaanbaar te houden zou ik graag een
halfverharding zien van ongeveer een
meter breed, zoals de Bosweg van de
Stadsweg naar Oudebosch. De trekker kan
dan het pad tussen de wielen houden om
geen schade aan te richten.
Het resultaat zal wel zijn, dat ook ﬁetsers
zoals schooljeugd van Bedum naar Winsum er gebruik van gaan maken. Als dit
overlast gaat opleveren kan er een draaipoortje geplaatst worden.
Lolke Weegenaar
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Die was in oktober maar 11, 7 graad. Het verschil met ’s
ochtends is maar 3, 6 graad. Vorig jaar was dat 14, 4 met
een verschil van 4, 5 graad met de ochtendtemperatuur.
Moeten we ons met de schreeuwend hoge gasprijzen in
het gaan voorbereiden op een koude winter?

Vrouge vogels ien Onderndaam (193)
Tekst: Kees Willemen
Foto’s: Sieb-Klaas Iwema en Kees Willemen
Soms is het eenvoudig om over een maand te schrijven.
Omdat de periode waarover het moet gaan, zo overwegend eenvormig van karakter is. Dat geldt absoluut
voor de acht en twin g dagen o ewel vier weken die ik
voor jullie wil bespreken dit keer.

Een soort van ADHD-aanval…
De windrich ng kan een aardige voorspeller zijn. Ik
weet , eerlijk gezegd, niet of we met zijn allen er veel
wijzer van worden, nu duidelijk is dat de wind dezer
dagen hoofdzakelijk in het westen of zuidwesten zat.
Zes en van de acht en twin g dagen was dat het geval .
Maar geen moment groeide hij uit tot een herfststorm.
Op zaterdag 1 oktober, woensdag 5 oktober en zondag
16 oktober kwam hij niet verder dan windkracht vier.
De rest van de dagen was het winds l of windkracht 1, 2
of 3. Een vrije kalme oktobermaand dus. Kregen we nog
serieuze neerslag? Zeven en van de achtentwin g dagen
viel er wel wat regen. Maar alleen op maandag 26 september waren de buien echt stevig en mat ik 17 millimeter in mijn regenmeter. De totale neerslag in oktober
kwam uit op 72 mm. In 2021 was dat 141, 5 mm.
In 2020: 85, 5 mm. Het jaar daarvoor, 2019: 140 mm.
Voorlopige conclusie, het was dus
best droog deze
maand. De boeren
zullen, vermoed ik ,
in hun handen gewreven hebben.
Loonbedrijven hebben zonder zich een
slag in het rondte
hebben moeten
werken overal nog
een vijfde maaibeurt van de percelen kunnen halen
zoals aan de oostkant van ons dorp.

We hebben het deze keer over de periode van zondag 25
september tot zaterdag 22 oktober. En dat eenvormige zit
vooral in het feit we zo’n mooi, echt overduidelijk kalm
herfstweer hadden. Met mooie zonnige en warme dagen
maar vooral ook donkere dagen met wat neerslag. Maar
het karakter bleef luch g en mild. Goed te merken aan de
kracht van de wind die geen moment aanwakkerde tot
een herfststorm. De oorzaak van dat gebrek aan licht laat
zich raden. De aarde verwijdert zich verder van de zon. En
omdat de hoek van de aarde ten opzichte van de zon
groter wordt , hebben wij het gevoel dat dit hemellichaam
gedurende de dag veel lager staat en veel korter ac ef is.
Stond hij zondag 25 september nog 12 uur en 2 minuten
boven de horizon, op zaterdag 22 oktober was hij nog
maar daadwerkelijk 10 uur en 11 minuten boven de kim.
Los of we hem nu kunnen zien of niet door de bewolking.
Op maandag 10 oktober was hij voor het eerst maar 11
uur ac ef. Dat betekent dat de jd dat je na het werk nog
wat kunt doen in de tuin aanzienlijk vermindert. Na het
werk heb je nog maar weinig gelegenheid om buiten iets
aan te pakken. ’s Avonds 25 september was het om 19u26
al prak sch donker, 22 oktober viel de duisternis al in om
18u23. Als de elektraprijs niet zo schreeuwend hoog was,
zou ik iedereen die buiten nog wat wil doen een bouwlamp van een beetje fors formaat aanraden. Nu denk ik,
laat maar. Schuif die werkzaamheden maar door naar volgend jaar. Want het is ’s avonds door de bank genomen
ook al echt kouder aan het worden. Een aanwijzing dat we
bezig zijn in een ander seizoen te belanden. Want hoe
moet je anders ‘s ochtends gemeten rond 06u00, een gemiddelde ochtendtemperatuur van 8, 1 graad anders
interpreteren?. Dat is aanzienlijk lager dan de maand september. Toen was het dan nog 12 graden. En kijk even
naar de dichtstbijzijnde, afgelopen jaren. Vorig jaar, 2021,
was de gemiddelde ochtendtemperatuur in oktober nog
9, 8 graad. In 2020 was dat slechts: 9, 5 graad. Wordt hier
een patroon zichtbaar? Krijgen we het ’s ochtends kouder? Tegenwoordig meet ik ook de gemiddelde middagtemperatuur om 12u00.

ÊÊÊÊÊÊVijfdeÊsneeÊVanÊderÊGiezen

Mooi, kalm herfstweer was het dus met soms weergaloze luchten zoals de keer dat Sieb-Klaas Iwema tegen
een dubbele regenboog aanliep, wat resulteerde in een
schi erend panoramisch eﬀect.
En aan de overal aanwezige, zeer zichtbare spinnenwebben lijkt het wel of spinnen momenteel een soort van
ADHD- aanval hebben.
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Het komt gewoon
omdat ’s ochtends de
luchtvoch gheid heel
hoog is.
Overal duiken ook
paddenstoelen op
zoals een aantal enorme grote weidechampignons in de wei van
de familie Biermasz
langs het Boterdiep.

Schi erende boerenomgeving
Nou, ja s l? Op zaterdag 8 oktober werden we er weer
even aan herinnerd dat we hier boven de grootste gasbel
van Europa wonen. Door drukverschillen in de ondergrond
kregen we een keiharde aardbeving voor de kiezen. Van
3.1 met als epicentrum Wirdum. Dat is iets meer dan
vij ien kilometer hier vandaan. Het was om 04u17 ‘s
nachts. Een aantal Onderdendamsters schrok wakker,
hoorde ik, omdat hun bed op eigen kracht door de kamer
stuiterde. Er kwam nog een naschok van 1.7 achteraan.
En zaterdag 22 oktober was in die zelfde omgeving, nu
Oosterwijtwerd als epicentrum, een aardbeving van 2.2
om 12u15.
Ik denk dat ik niet de enige ben die hier zo langzamerhand
meer dan genoeg van hee . De ene schade heb je nog niet
gemeld of de andere springt weer in je muur. Ik probeer
me op zo’n moment dan maar vast te houden aan het feit
dat we hier met zijn allen niet alleen in een schi erend
dorp maar vooral in een schi erende boerenomgeving
wonen waar, als je tenminste daar niet blind voor bent,
zulke fraaie dingen gebeuren. Zoals op zondag 16 oktober
toen de vaste fotograaf van deze rubriek, Sieb-Klaas even
zijn ogen niet kon geloven toen aan de overkant van het
Boterdiep tegenover zijn boerderij, hij ineens twee roedels
reeën ontdekte, zeker negen stuks in
totaal die heel ontspannen aan het grazen waren , terwijl
een blauwe reiger
tussen hen door liep.
Dat soort dingen gebeuren gelukkig nog.
En Sieb- Klaas is
ongetwijfeld niet de enige met oog voor wat er buiten
plaats hee . Mochten jullie iets tegenkomen wat je
interessant vindt om te fotograferen in het buitengebied
of je eigen tuin. Laat dat dan weten met vermelding van
jd en plaats . Daar is deze rubriek nog steeds voor.
Mijn mailbox maar ook brievenbus staat er nog steeds
voor open:
Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderdendam
Tel. 06-18849215 E-mail : c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl

Vogels trekken over
of blijven. Soms is het
verschil niet helemaal
duidelijk tussen
standvogels en doortrekkers. Zo kreeg
Sieb-Klaas woensdag
28 september visite
van een enorme
zwerm spreeuwen
waarvan sommigen
heel vrijpos g op de
rug van zijn koeien
plaats namen.
De dag daarop kwam
een grote groep zwaluwen exact hetzelfde
doen. Hij denkt dat
het een zwerm doortrekkers was die
gewoon bij zijn boerderij jdens de vlucht
SpreeuwÊopÊkoe
naar het zuiden zijn gestopt omdat ze dachten koeien
dat betekent muggen. Dus we hebben wel even trek in
een stevige lunch. Er waren bovendien in zijn schuur ook
nog zwaluwen ‘van hemzelf ‘. Een paartje dat wach e
tot de jongen uitvlogen en vervolgens op maandag 3
oktober zelf op reis zijn gegaan naar het zuiden. Al jd
een verdrie g moment, vindt hij. Vanaf dan is het een
stuk s ller op het erf.
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Leeskring Onderdendam

Oproep van Humanitas

Na een wat haperende start vanwege coronabesme ng
was het gelukkig ‘driekeer-scheepsrecht’ op maandag 17
oktober. Op het programma stond bijpraten en het delen
van onze zomer leeservaring.
Het was een leuke en geanimeerde avond die ons van
Oekraïners in Zuidwolde tot de Vrouwen van Nu in Roodeschool voerde. Van de energiecoöpera es, de geschiedenis van de Leeskring Onderdendam en het kennis maken
met de aanwezigen en toen weer terug naar Oekraïne...

Humanitas Het Hogeland is een vrijwilligersorganisa e die
hulp dichtbij biedt. Een van de ac viteiten is Thuisbezoek.
Bij Thuisbezoek koppelen we mensen die ondersteuning
zoeken aan vrijwilligers. Dat kan op heel verschillende
vlakken zijn. Zo zijn er mensen die het ﬁjn vinden iemand
thuis op bezoek te krijgen voor een praatje of een spelletje. Anderen gaan liever regelma g een stukje wandelen.
Het kan ook zijn dat de mantelzorger even ontlast wordt.
De hulp is voor mensen die nog zelfstandig wonen en
hee als doel om eenzaamheid of isolement te voorkomen. Het kost niks en is vooral vaak erg gezellig!

Voor de volgende keer lezen we ‘Alexandra’ van Lisa
Weeda. We verdelen de taken rond poëzie en het kort
verhaal en we bespreken het boekenprogramma van de
VPRO op de vroege zondagavond ‘Brommer op zee’.
Jan bezocht de mooiste boekhandel van Nederland ‘de
Tribune’ in Maastricht. Daar kocht hij het boekje
‘Flessenpost uit Reykjavik’ van Laura Broekhuizen.
Andere tels die genoemd zijn: ‘Het eiland van de verdwenen bomen’ van Elif Shafak, ‘Wormmaan’ van Marieke
Heitman, ‘Leer ons s lzi en’ van Tim Parks,
‘Schemerleven’ van Jaap Robben, ‘Fortuna’s kinderen’ van
Annejet v/d Zijl, ‘Man zonder rijbewijs’ van Oek de Jong,
‘Kruispunt’ van Jonathan Franzen en de aanrader
‘Dunkelblum zwijgt’ van Eva Menasse. Mogelijk kiezen we
die de volgende keer. Ook is nog gelezen het tweede boek
van Hanya Yanagihara ‘Naar het paradijs’ en het boek ‘De
laatste rode mens’ van Svetlana Alexijevits.

Heb je zin om iets voor anderen te betekenen?
En heb je een paar uur jd per week?
Meld je dan bij Humanitas Het Hogeland Thuisbezoek.
We vragen geen opleiding, maar je kunt als je dat wilt wel
scholingen volgen als vrijwilliger.
Het kost niks, maar levert zoveel op!
Ook als je graag ondersteuning wilt, meld je dan.
Voor informa e:
Humanitas Het Hogeland, Arenda Krol:
thuisbezoek.hogeland@humanitas.nl
telefoon: 06-57591323.

Tot zover een korte blik op de avond van de Leeskring.
Mocht er belangstelling zijn om ook deel te nemen:
Van harte welkom! We komen bij elkaar in het Dorpshuis,
maandag 28 november 20:00 uur!
Annemieke C.W. Neuteboom
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Reac es van deelnemers en vrijwilligers:
-ÊIkÊbenÊsindsÊlangeÊ jd
weerÊheerlijkÊinÊdeÊnatuurÊgeweest.
-ÊIkÊkijkÊerÊelkeÊweekÊnaarÊuit
datÊzeÊkomtÊomÊeenÊspelletjeÊteÊdoen.
-ÊWatÊﬁjnÊdatÊikÊgewoonÊevenÊnaarÊeenÊvriendÊkan
zonderÊmeÊzorgenÊteÊhoevenÊmakenÊoverÊthuis.
-ÊWeÊzijnÊeigenlijkÊvriendinnenÊgeworden.

Historie van Onderdendam
door Ruurd Visser, deel X.

WeÊzijnÊgeblevenÊinÊ1825.ÊEenÊterugblik:ÊInÊ1824ÊoverleedÊdeÊmanÊvanÊKoopke,ÊmetÊwieÊzeÊsamenÊdeÊHerbergÊhad.Ê
Koopke Duurts trouwt met Jan Siemons Nienoord
Op 21 mei 1825 trouwt Koopke Duurts met Jan Siemons Nienoord, een boerenzoon uit Toornwerd.
(h p://www.nienoord.org/rechthuis.html)
Op 28 oktober 1828 plaatsen Jan en Koopke onderstaande adverten e in de Groninger Courant:

GroningerÊCourant,Ê29ÊnovemberÊ1831

***ÊVrij,ÊUITÊDEÊHAND,ÊomÊteÊVerkoopen,ÊomÊopÊMeiÊ1829ÊteÊaanvaarden,ÊwordtÊaangeboden:ÊdeÊvanÊoudsÊzeerÊ
gerenommeerdeÊHERBERGÊenÊBEHUIZING,ÊHETÊVOORMALIGÊREGTHUISÊVANÊHUNSINGO,ÊthansÊhetÊLocaalÊvanÊzi ngenÊ
voorÊHETÊPLAATSELIJKÊBESTUUR,ÊenÊvanÊhetÊVREDEGEREGTÊteÊONDERDENDAM;ÊvoortsÊeenÊnieuwÊgebouwdeÊSTALLINGÊ
voorÊ80ÊàÊ100ÊPaarden,ÊalsmedeÊ-------Êenz.

Kennelijk is er niet voldoende belangstelling, want Jan en Koopke blijven in de zaak wonen. Ze krijgen vijf kinderen die
allemaal worden geboren te Onderdendam in het huis getekend nummer 9 en dit is de Herberg.
Notaris Meester Willem Hendrik Hoving verhuist naar Groningen
Notaris Willem Hendrik Hoving wordt met ingang van 6 juni 1825 benoemd tot griﬃer der Staten van Groningen.
Hij verhuist naar Groningen en gaat wonen aan de Ossenmarkt.
Uit het Na onaal Archief: HendrikÊWillemÊHoving,Ê1812-1825Ênotaris,ÊadvocaatÊenÊschout-burgemeesterÊteÊOnderdendam,ÊHendrikÊW.ÊHoving, geb.Ê20Ênov.Ê1770ÊteÊGroningenÊoverl. Ê27ÊjuliÊ1826ÊteÊGroningen;ÊzoonÊvanÊWillemÊHendrik,Ê
ﬁscaal,ÊenÊAnnaÊCleveringha;Êtrouwt,ÊAlegondaÊWoldringh,ÊdochterÊvanÊJacobusÊWoldringh,Êraadsheer,ÊenÊWendelinaÊ
Venhuizen.ÊRechterÊvanÊinstruc e.
Loopbaan:ÊstudieÊrechtenÊGroningenÊ(promo eÊ1791);ÊadvocaatÊvoorÊhetÊHofÊteÊGroningen,ÊdaarnaÊadjunct-secretarisÊ
stadÊGroningen,ÊvervolgensÊraadÊenÊsyndicusÊvoorÊdeÊOmmelanden,ÊvervolgensÊsecretarisÊderÊstadÊGroningen,ÊinÊ1787Ê
vurigÊpatriot,ÊnaÊ1795ÊvrijwilligÊambteloosÊenÊadvocaat,ÊinÊmeiÊ1803ÊbenoemdÊtotÊrechterÊinÊhetÊFivelingoÊkwar erÊvoorÊ
eenÊtraktementÊvanÊƒ2200,- ÊLidÊProvincialeÊStatenÊvanÊGroningenÊ(1814Ê-Ê1816)Êvan: Ê Ê7ÊjuliÊ1817Ê-Ê1ÊjuliÊ1825Ênamens:Ê
Onderdendam,ÊlandelijkeÊstand.ÊVanÊ6ÊjuniÊ1825Ê-Ê27ÊjuliÊ1826ÊgriﬃerÊderÊStatenÊvanÊGroningen;ÊpubliceerdeÊpolemischeÊ
stukkenÊbetreﬀendeÊhetÊgeloof.
Opgave 1810:ÊverklaardeÊdatÊbehalveÊhetÊtraktement,ÊzijnÊvrouw,ÊwaarmeeÊhijÊnietÊinÊgemeenschapÊvanÊgoederenÊwasÊ
gehuwd,ÊeenÊinkomenÊgenoot,ÊhijÊhadÊgeenÊpersoonlijkÊvermogenÊomdatÊzijnÊoudersÊnogÊinÊlevenÊwaren;ÊbeginÊ1810Ê
hadÊhijÊmetÊeenÊcompagnonÊeenÊzoutmijnÊgekochtÊteÊAppingedam,ÊdieÊwatÊverwaarloosdÊwas;ÊhetÊsuccesÊervanÊwasÊ
nogÊnietÊduidelijk;ÊwasÊtoenÊgehuwdÊenÊhadÊzevenÊkinderen;ÊhijÊmerkteÊbovendienÊopÊdatÊhijÊvoorÊzijnÊhuidigeÊfunc eÊ
naarÊOnderdendamÊmoestÊverhuizen,ÊwaarÊhijÊopÊkostenÊvanÊzijnÊvrouwsÊerfgoedÊeenÊhuisÊhadÊmoetenÊlatenÊbouwenÊ
voorÊzijnÊgrootÊgezin;ÊalsÊhijÊmoetÊverhuizenÊzouÊhetÊhuisÊnogÊgeenÊkwartÊopbrengenÊvanÊwatÊhetÊgekostÊhadÊomdatÊOnderdendamÊeenÊafgelegenÊoordÊwas;
Bronnen: Na onaal Archief MJP, 331, 24; Hartong, Protocollen, 117; Van der Aa III, onder H, 422;
K. ter Laan, Groninger Encyclopedie, s.v.;
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Kerstmarkt Onderdendam
In samenwerking met het dorpshuis wordt de Kerstmarkt gehouden op zaterdag 17 december s 'middags.
Wie het leuk vindt om op de markt een tafel te reserveren kan alvast een mail sturen naar:
KerstmarktOnderdendam@gmail.com
De markt is dit jaar alleen in de gymzaal, waarbij geldt
vol = vol

Programma november
Beste Verzoamelsteesters,
En dan zijn we alweer aangekomen bij November
Voor deze maand staat het volgende op het programma:
NOVEMBER
Donderdag 3 november

Donderdag 10 november
Donderdag 17 november
Donderdag 24 november

Jacqueline Helmholt & Aﬁena Benthem

Animo voedseltuin in Onderdendam?
Mevrouw Middel
verbonden aan Mensenwerk van gemeente Hogeland gee ps over
budge ering, etc.
LICHTJESFEEST
MET DE PEUTERS
Gezellig sjoelen met elkaar
en een bakje koﬃe
Programma volgt

“In 2040 hee elk dorp zijn eigen voedseltuin, zodat elke
Groninger toegang hee tot vers geteelde onbespoten
groentes uit de buurt. Een professionele tuinder beheert
een voedseltuin samen met bewoners en vrijwilligers.
Het is een ﬁjne plek om elkaar te ontmoeten.“
Zou je ook zo iets willen voor Onderdendam, dan is er de
subsidieregeling Groninger Voedseltuinen. Er is maximaal
€ 15.000,- beschikbaar voor een tuin en per gemeente
ruimte voor twee aanvragen. Op dit moment is één aanvraag toegekend aan Opmaarhuizen. Er is nu dus nog
ruimte voor één aanvraag.

DECEMBER
Een kleine blik op december:
Op 1 december vieren we SINTERKLAAS met elkaar.
Vorig jaar hadden we afgesproken een klein cadeautje
mee te nemen voor een bedrag uiterlijk 3 euro.
Door corona hebben we dat vorig jaar niet kunnen doen.
Nu gaan we ervoor.

Als IVN moestuinbegeleider lijkt het mij heel leuk de kinderen van de peuterspeelzaal hier ‘les’ te kunnen geven.
Ook zou ik als natuurgids vanuit hier workshops willen
aanbieden. Én natuurlijk gezond eten telen uit eigen omgeving. Graag zou ik daarom willen peilen of er genoeg
draagvlak voor is in het dorp. Heb je ook interesse, dan
mag je mij mailen!

Hartelijke groet,

Je kunt meer lezen op www.groningervoedseltuinen.nl
en www.na onaalprogrammagroningen.nl/
subsidieregeling-groninger-voedseltuinen/

Corry, Trijnie, Aa e en Hanneke

Brenda Stavast

Een kleine daad is goud waard

Meer groen in Onderdendam

Niet voor iedereen is dit een gemakkelijke jd.
In december is de Verzoamelstee voornemens een
inzamelingsac e te organiseren voor de Voedselbank in
Winsum. Iedereen kan daar aan bijdragen.
Zie nadere info in het volgende Nijsjoagertje.

Toen ik bijna zeven jaar geleden in Onderdendam kwam
wonen, werden alle essen langs het betonpad gekapt
wegens essenziekte. Het prach ge uitzicht was gelijk een
ﬂink stuk kaler. De belo e was dat er bomen voor in de
plaats geplant zouden worden. Nu, zeven jaar later, staat
er nog steeds niets. Nu hee de provincie Groningen een
subsidieregeling geopend voor o.a. minimaal 22 grotere
bomen langs een weg. Alle info en mogelijkheden vind je
vanaf hier: h ps://bit.ly/3TQ05WA
Tot 1 november (maandag!!) kun je hiervoor een
aanvraag indienen. Wie kan mij op de valreep helpen
hier iets voor in te dienen? Aanvragen voor andere landschapsbeplan ng is ook mogelijk.
Groet, Brenda Stavast | brendastavast@gmail.com

Werkgroep Verzoamelstee
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Belangrijke telefoonnummers
Huisartsenpost
Na 17.00 uur en voor 8.00 uur, in het weekend en op
feestdagen.
Telefoonnummer: 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

Kerkdiensten
Hervormde gemeente Onderdendam
Datum

Uur

Bijzonderheden

30-10-22 19.00

Voorganger
ds. G.W. van Wingerden
uit Stedum

02-11-18 19.30 Dankstond
ds. H. van Wingerden
voor gewas en arbeid uit Rijssen
06-11-22 19.00 Voorbereiding viering dr. T.T.J. Pleizier
Heilig Avondmaal
uit Groningen
13-11-22 19.00 Viering + dankzegging ds. H.J.C.C.J. Wilschut
Heilig Avondmaal
uit Smilde
20-11-22 19.00 Eeuwigheidszondag

ds. K.H. Bogerd

27-11-22 19.00 Eerste adventszondag ds. N.F.L. de Leeuw

uw eigen tandarts.
Apotheek
De Vlijt 4 te Bedum
Telefoonnummer: 050 - 301 52 72
In het weekend en op feestdagen gesloten.
Buiten openings jden en voor spoedgevallen contact
opnemen met: Mar ni Apotheek (24ÊuurÊgeopend)
Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen

Telefoonnummer: 050 - 524 57 00
Na 23.00 uur melden bij balie spoedingang
Uitvaartverzorger

Namens alle kinderen uit Onderdendam:

Aaldert ten Have
Schoolstraat 8
9991 BJ Middelstum
Telefoonnummer: 06-48647246
E-mailadres: info@uitvaar enhavemiddelstum.nl

Bedankt Bart!
Voor de leuke middag kaarsen maken!
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Agenda

Kopij is van harte welkom!

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

Hee ÊuÊeenÊnieuwsbericht,ÊeenÊoproepje,ÊeenÊrecept,Ê

Zaterdag 5 november
Vrijdag 11 november
Vrijdag 11 november
Zaterdag 19 november
Maandag 21 november

iemandÊandersÊvoorstellenÊofÊwiltÊuÊoproepenÊtotÊac e?Ê

schrij ÊuÊkorteÊverhalenÊofÊgedichten,Êhee ÊuÊeenÊclubÊ
opgerichtÊenÊzoektÊuÊdeelnemers,ÊwiltÊuÊzichzelfÊofÊ

Natuurwerkdag
Sint Maarten
Sjoelen
Aankomst Sinterklaas
Banketle erac e SVO
Vanaf 18.30 uur
komen we bij u aan de deur.
Vrijdag 25 november OUD PAPIER
Vanaf 19.00 uur
Woensdag 30 november Reanima ecursus
Vrijdag 24 maart 2023 Staait ‘n Bisschop veur de deur
Door Waark.
Kaarten á €14,50 reserveren via
cultuurinonderdendam@gmail.com

Sjoelen in het dorpshuis

Stuur uw kopij in word per e-mail, uiterlijk zondag 20
november 2022 naar de redac e van het NijsJoagertje:
nijsjoagertje@gmail.com
Redac e: Brenda Stavast, Erika Witsenboer Eilander,
Annemieke Neuteboom, Dethmer Jonkhoﬀ en Eddy

Buisman.
Bijdragen o.a. van: Eddy Buisman, Brenda Stavast, Annemieke C.W. Neuteboom, Roel Douwes, Aﬁena Benthem,
Lolke Weegenaar, Kees Willemen, Ruurd Visser, Hanneke de Vries, Margot Vogteloo
Eindredac e en opmaak deze maand: Brenda Stavast

We gaan op de volgende vrijdagavonden weer sjoelen:

Dona es: Richtbedrag € 10,00 per jaar.

11 nov, 9 dec, 20 jan, 17 febr, 17 mrt, 14 april
en 12 mei

Graag op rekening: NL78INGB0009014281Ê

t.n.v. ‘t Nijsjoagertje

We beginnen om 20.00 uur.
Lijkt het je leuk om ook te gaan sjoelen, je bent welkom op
onze gezellige sjoelclub in het dorphuis.

Auteursrecht foto’s Nijsjoagertje
Hee u beeldmateriaal bij uw kopij voor ons krantje? Zorg dan dat u zeker weet dat u de foto of de a eelding mag
gebruiken.
Er rust al jd auteursrecht op foto's, ook als ze op internet staan. Een aantal advocatenkantoren hee 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
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