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Anje Reining, nog steeds altijd bezig……….. 

Anje Reining zal voor vele nieuwe bewoners van Onderdendam die vrouw zijn, die 
via Facebook, voortdurend aandacht vraagt voor haar (tent)winkeltje achter haar 
huis aan de Stadsweg. En die oproepen blijken zeer te helpen. Het winkeltje met 
daarin allerhande spulletjes loopt naar volle tevredenheid en is eigenlijk bij toeval 
ontstaan. 
 

Oudere Onderdendamsters kennen Anje en haar Johan 
natuurlijk van veel meer kanten. Inmiddels woont de fami-
lie Reining al 50 jaar aan de Stadsweg. Het is ook meteen 
de lengte van hun huwelijk, want in de begin zeventiger 
jaren, toen Johan en Anje, beide uit Kantens, verkering 
hadden, was het nog niet gebruikelijk eerst een tijdje te 
gaan samenwonen. En toen ze dus dat huis aan de Stads-
weg konden huren, werd er eerst getrouwd. In de negenti-
ger jaren konden ze het huis gelukkig kopen en sindsdien is 
het geworden, wat het nu is, een gezellig huis met vol-
doende ruimte achter om hun winkeltje te laten draaien. 
 
Dat winkeltje is slechts van de laatste jaren. Voor de Co-
ronaperiode stonden Anje en Johan al wel wat te verkopen 
op de markt in Eelde. Spullen, die loskwamen bij het over-
lijden van een familielid, maar ook zelfgemaakte spullen 
(Johan dan vooral, maar zeker met Anje als assistente). En 
dat verkopen op de markt vond met name Anje zo leuk, dat 
dit een vervolg kreeg na de coronatijd bij huis. Het leuke 
van verkopen is voor Anje toch vooral de ontmoetingen 
met mensen, de praatjes, nieuwe gezichten. 
Het moet in haar bloed zitten. Bezig zijn, samen met ande-
ren leuke dingen doen, er voor het dorp zijn. Jarenlang was 
Anje de drijvende kracht achter de, helaas ter ziele gegane, 
toneelvereniging. Jaarlijks werd in de 80 en 90 er jaren een, 
liefst Gronings, toneelstuk uitgezocht en ten tonele ge-
bracht samen met dorpsgenoten. Altijd een volle zaal. 
Naast regisseren vond Anje het ook geweldig om zelf te 
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spelen. Zo ook 
bij de Nieuws-
jaarvisites, die 
in de 90er jaren 
begonnen. Toch 
kwam er een 
eind aan. Tja zo 
gaat dat, mij-
merde Anje, er 
komen nieuwe 
mensen, met 
andere ideeën, 
die jij dan niet 
helemaal ziet 
zitten en tja, 
dan houdt het 
langzaam maar 
zeker op. Overi-
gens is dat ook 
een normale 
gang van zaken, 
vindt Anje. Wat 
echter zeer ver-
schilt met die 
jaren, is het ge-
brek aan tijd, dat 
jonge mensen 

inmiddels hebben. Vaak beide aan het werk, jonge kinde-
ren op te voeden, ’s avonds uitgeput op de bank en dan 
geen zin meer hebben je in het dorpsleven te storten. 
Waardoor het dorpsleven toch een wat ander karakter be-
gint te krijgen. 
 
Haar energie lijkt echter onuitputtelijk. Zo heeft ze nog 
steeds geen tijd om wekelijks de Verzoamelstee te bezoe-
ken, zo druk heeft ze het nog met het onderhouden van 
haar contacten. Bij vele mensen maakte ze vroeger de 
boel schoon en die contacten blijkt ze nog steeds te koes-
teren. Overal rijdt ze met haar auto naar toe om dat te 
onderhouden. Het langst is wel de relatie met de gymclub 
op de dinsdagavond. Het lijkt nu door omstandigheden 
een beetje uit te sterven, maar tot voor kort stond Anje 
iedere dinsdagavond een aantal vrouwen soepel te hou-
den. Ooit gestart als clubje onder leiding van meester 
Meindert Hazelhof van de openbare lagere school, maar 
na zijn vertrek sprong Anje tot aan de dag van vandaag in 
dat gymnastiekgat. 
 
Ook de VVO ( Vereniging van Volksvermaken Onderden-
dam) werd jarenlang mede door  Anje gedragen. Klaverjas- 
en sjoelcompetities, Sinterklaasfeesten, Neut’n schaiten 
mit Poasen, Koninginnedag, kortom bij alle feesten en par-
tijen was de VVO betrokken en dus ook Anje. Ook kennen 
vele mensen haar nog van onze dorpswinkel in die tijd, 
kruidenier Koster, waar ze 12 jaar werkte. 
 

Voor Anje is actief bezig zijn een levensbehoefte. Het 
gaat gewoon vanzelf. Af en toe wordt ze teruggeworpen 
door fysieke problemen. Met name op dit moment zit ze 
weer behoorlijk in de lappenmand, want wachtend op 
een herniaoperatie. En dat kan, gezien de zorgachter-
standen, nog wel even duren. De gezondheid loopt wat 
terug, zegt Anje, weliswaar met een lachend gezicht. Ook 
echtgenoot Johan krijgt het al jaren voor de kiezen. Hij 
leeft al jaren met een vorm van leukemie, die de gezond-
heid ernstig aantast. Ook de bloedvaten beginnnen bij 
beide wat op te spelen en belemmert hun flink in hun 
activiteiten. 
 
Het opgewek-
te karakter 
van Anje is 
bewonderens-
waardig. Nog 
geen jaar gele-
den verloren 
ze hun jongste 
dochter 
Andrea.  
En, zegt Anje, 
dat zit natuur-
lijk constant in 
mijn hoofd, 
maar de aan-
wezigheid van 
nog een doch-
ter, kleinkinde-
ren en sinds 
tien maanden 
zelfs een ach-
terkleinkind, 
doen mij be-
seffen, dat ik 
er voor hen 
moet zijn. 
Niemand zit te 
wachten op 
een treurige 
moeder/oma/
overgrootmoe-
der. Hoeveel verdriet ik ook heb. 
En natuurlijk besef ik dat het winkeltje achter mijn huis 
niet alleen veel plezier geeft, maar dat het er ook voor 
zorgt dat ik afgeleid ben. Dat ik niet voortdurend met 
sombere gedachten rondloop. 
 
Na een uurtje kletsen valt er alweer bezoek binnen. Zo 
gaat dat dus iedere dag, zegt Anje. Zelf op pad en veel 
aanloop. Ik zou niet anders willen……… 
 
Eddy Buisman. 

Anje in één van haar glansrollen tijdens een 
Nijjoarsveziede. 
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Na een prachtige start van ons seizoen met de boottocht 
naar het Lauwersmeer[zie ook elders] is hier het program-
ma voor oktober: 
 
Programma  OKTOBER 
6 oktober:  Henri Klok legt nog eens de hulp/gebruik van 
  de defibrillator  uit, en vertelt wat DE WENS-
  AMBULANCE voor zieke mensen kan beteke 
  nen 
13 oktober: koffieochtend en.....misschien komen de peu
  ters wel  weer heerlijke pompoensoep maken 
20 oktober: Rouw, rouwverwerking, rouwrituelen liever  
  niet natuurlijk staan we er liever niet bij  
  stil.....maar vroeg of laat overkomt het ons  
  allemaal. we verliezen een ouder, een naas 
  te,, of moeten zelf het leven loslaten. 
                      hoe moeilijk ook, goed afscheid nemen is be 
  langrijk 
                      Mariele Mijnlieff van OnderOnsUitvaart infor
  meert ons 
27 oktober   geen verzoamelstee  
 

DE VERZOAMELSTEE GING OP REIS!!! 
 
Op donderdagochtend 15 september om 9.00 uur ‘s och-
tends startte het nieuwe seizoen van DE VERZOAMELSTEE 
met een bootreis naar het Lauwersmeer. 
Deze bootreis kregen wij  kado van het Nut van het Alge-
meen en de Molenstichting. 

Een fantasti-
sche start 
van het sei-
zoen. 
Het was heel 
fijn, dat de 
boot naar 
Onderden-
dam kon ko-
men, zodat 
we met el-
kaar welge-
moed op 
konden stap-
pen en een 
vriendelijk 
echtpaar ons 
welkom 
heette met 
koffie en ge-

bak en een bloemetje op tafel. 
Met wisselende luchten vol donkere wolken, zon en af 
en toe een fikse regenbui  voeren we via 
Winsum,Roodehaan, Electra meanderend naar het Lau-
wersmeer. 
In de boot werd volop bijgepraat, rondgekeken, geschie-
denis verteld en we zongen volop mee met onze anima-
tor Pieter Kuik, die ook mee was. 
Na een overheerlijke, en uitgebreide, lunch stapten we in 
Zoutkamp van boord om ons te vertreden, om vervol-
gens met een borreltje, of kopje thee weer terug te va-
ren naar Onderdendam. 
Om 17.15 arriveerden we weer bij de brug. 
Iedereen was vol lof en heel tevreden over deze reis en 
mooie start van het seizoen 2022/2023. 
Molenstichting en het Nut nogmaals veel dank en 
ook  aan wijlen Jan Knegt,, die dit mogelijk heeft ge-
maakt, en die we ook gememoreerd hebben. 
 
Namens allen van de verzoamelstee 
 
Hanneke de Vries. 
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Joke Lutjeboer, genietend van het he-
den, maar ook zeker van het verleden. 
 
Wellicht bij veel nieuwe inwoners niet bekend, maar door 
velen waarschijnlijk wel vaak opgemerkt, woont sinds jaar 
en dag Joke Lutjeboer in ons dorp aan de Middelstumer-
weg. Opgemerkt, omdat Joke vaak door en rond ons dorp 
wandelt met haar geleide hond Maggie. Joke is namelijk 

slechtziend, wat haar overigens niet weerhoudt van haar 
grote hobby, nl schrijven over de  geschiedenis van onze 
streek. Joke was jarenlang redactielid van het blad Zo as’t 
was, het tijdschrift van de Historische Vereniging Bedum. 
Deze vereniging bestaat dit jaar 25 jaar en dit feit was 
aanleiding voor het uitbrengen van een jubileumnummer. 
In dat jubileumnummer staat een prachtig interview met 
Joke, terwijl er bovendien een verkorte versie van een arti-
kel van haar hand over het kerkje van Onderwierum ge-
plaatst werd. Volgens de redactie van het Nijsjoagertje 
mogen beide stukken absoluut niet ontbreken in ons plaat-
selijke krantje. Met toestemming van de vereniging en de 
schrijfster van het interview zijn beide stukken integraal 
overgenomen. 
 
Joke Lutjeboer, geboren in 1940 in Onstwedde en lang 
geleden neergestreken in Onderdendam, is van 1997 tot 
eind 2007 redactielid geweest van Zo as t was en van be-
gin 2008 tot september 2010 vaste medewerker aan het 

tijdschrift. Haar kennis van de regionale geschiedenis is 
groot. Ze kent de weg in de Groninger Archieven en 
heeft daar heel veel uren zitten turen naar microfilm-
beelden, oude akten en kaarten. Om oude handschrif-
ten te kunnen lezen heeft ze speciale cursussen gevolgd 
en Latijn geleerd. De ontdekkingen die ze heeft gedaan, 
heeft ze omgezet in prachtige artikelen. Die hebben 
onder andere via Zo as t was  hun weg naar veel lezers 
gevonden.   
 
Hoe begon het?  
In 1997 werd ik gevraagd om als correspondent voor On-
derdendam enkele jaren artikelen aan te leveren over 
mijn woonplaats. In de loop van datzelfde jaar nam ik 
ook zitting in de redactie, omdat er een plaats was vrijge-
komen. 
Ik kende Rolf Hoogenberg van de studie Nederlands en 
was drie jaar rijksgecommitteerde bij de examens Neder-
lands aan de PABO in Groningen waar Rolf docent was. 
 
Je was lang onderwijzeres aan een lagere school in 
Winsum. Lerares aan een basisschool zouden we nu zeg-
gen. Je had veel belangstelling voor taal en geschiedenis, 
met name landschaps- en cultuurgeschiedenis. 
Je kon prachtig verhalen vertellen, aldus oud-leerlingen. 
De liefde voor taal openbaarde zich ook voor het Gro-
nings, de taal waarmee je opgroeide en waarin je de Bij-
bel vertaalde. 
Ja, ik werkte mee aan de Bijbelvertaling in het Gronings. 
Een initiatief van de Liudgerstichting. Ik heb onder ande-
re meegewerkt aan de vertaling van het Hooglied. 
 
Je hebt je ook verdiept in de rol van vrouwen door de 
eeuwen heen. 
Vanuit de werkgroep ‘Vrouw, geloof en maatschappij’ 
deed ik mee aan het organiseren van thema-avonden 
over diverse onderwerpen, waaronder Hildegard von 
Bingen, een abdis in de middeleeuwen. Over haar bij-
voorbeeld heb ik samen met iemand anders een cursus 
gegeven in De Poort in Groningen. 
 
Je hield van onderzoek doen en juistheid van feiten. 
Ja, ik hield van rechtstreeks onderzoek doen in de Gro-
ninger Archieven. Daar haalde ik mijn materiaal vandaan 
om over te schrijven. Informatie uit andere bronnen veri-
fieerde ik eerst voordat ik die verwerkte. 
 
Je hebt niet alleen voor Zo as t was geschreven. Je publi-
ceerde ook in andere tijdschriften en boeken. 
Ja. Onder andere: 
- over de verdwenen kerkjes van Onderwierum en Men-
keweer heb ik ook geschreven in ‘Groninger Kerken’; 
bij de totstandkoming van het boek ‘Onderdendam, 200 
jaar leven met het Nut’ heb ik  intensief met anderen 
samengewerkt en meerdere artikelen aangeleverd;  
- met een inleidend hoofdstuk onder de titel ‘De heilige 
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Johannes en de Rubea Schola’ (Roodeschool), de voormali-
ge kloosterschool behorende bij de abdij van Aduard, heb 
ik een bijdrage mogen leveren aan het  Boerderijenboek 
Middelstum-Kantens; 
- over de vondst van dat bijzondere beeldje van Johannes 
bij Roodeschool aan Ter Laan hebben Alko van der Laan en 
ik in 2007 geschreven voor Zo as t was onder de titel  ‘Een 
heilige uit de klei?’   
 
Je hebt heel veel onderzoek gedaan. Wat heeft je daarbij 
het meest verrast? 
Dat is toch de ontdekking van de losstaande toren bij het 
kerkje van Onderwierum. In ‘Zo as t was’ van mei 2007 
(jg.10 nr.1) heb ik daarover een lang artikel geschreven 
onder de titel ‘Rond de voormalige kerk en toren van 
Onderwierum’. Daarvan heb ik voor dit jubileumnummer 
een korte samenvatting gemaakt.(zie elders in dit blad)  
  
Je hebt voor de historische vereniging en het tijdschrift nog 
een paar adviezen. 
Er zijn historische tijdschriften die op groter formaat en 
glanzend papier worden gedrukt met prachtige foto’s en 
duidelijk te lezen teksten. Misschien ook een idee voor Zo 
as t was. 
Breng kinderen in het primair en voortgezet onderwijs op 
een leuke manier in aanraking met de lokale en regionale 
geschiedenis  
Stel samenvattingen van artikelen uit Zo as t was beschik-
baar voor publicatie in regionale kranten. Dat draagt waar-
schijnlijk bij aan een grotere belangstelling voor de plaat-
selijke geschiedenis, de historische vereniging en haar tijd-
schrift.  
 
 
 
 

Joke Lutjeboer 
 

Rond de voormalige kerk en toren 
van Onderwierum 
 
Toen Onderdendam op oude kaarten nog als een buurt-
schap werd aangegeven, bestonden al wel de kerspels 
Menkeweer en Onderwierum. De kerkjes van Menke-
weer en Onderwierum werden waarschijnlijk in het be-
gin van de 13e eeuw gebouwd. Van beide kerkdorpen 
resten slechts de kerkhofjes. 
 
Wierden 
Binnen de grenzen van de voormalige gemeente Bedum, 
zijn Onderwierum en Menkeweer  de oudste woonplaat-
sen. Uit opgravingen is gebleken dat de wierden al aan 
het begin van onze jaartelling bewoond waren. Het 
woord ‘wierde’ is afkomstig van ‘wir’, Oudfries voor 
hoogte. De naam Onderwierum laat zich verklaren als 
wierde, (opgeworpen) hoogte, van de bewoners van on-
land (moeras). De naam van Menkeweer is waarschijnlijk 
een samenvoeging van wierde (wir/weer) en een 
(familie)naam. 
 

 
 

Op deze uitsnede van de Coenderskaart 1677/78 
(Groninger Archieven) zijn het kerkje van Onderwierum 
(Onderwyrum), Menkeweer en Westerdijkshorn 
(Dyckshorn) te zien evenals andere kerken en borgen in 
de omgeving. 
 
Kerk en Toren van Onderwierum 
Terwijl ik in de zomer van 2005 in de Groninger Archie-
ven op zoek was naar een afbeelding van het kerkje op 
Menkeweer, zag ik bij toeval op de Coenderskaart 
(1677/78)  dat bij het kerkje van Onderwierum een los-
staande toren stond. 
Laat ik nu altijd, en waarschijnlijk velen met mij, gedacht 
hebben dat kerk en toren één geheel vormden. Dit naar 
aanleiding van de ons bekende pentekening van een 
steendruk uit 1840. 
Nadere beschouwing hiervan maakte mij duidelijk dat de 

Joke gefotografeerd op het kerkhofje van Menkeweer. 
(Inleiding, interview en foto: Henderien Rolden., de 1e foto is 
gemaakt door Emmy Stuurwold. 
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maaiveldaansluitingen van kerk en toren niet één lijn 
vormden. 
Ook op de kadasterkaart van 1832 zijn duidelijk kerk en 
toren als aparte objecten aangegeven. 
Dit alles was voor mij een eyeopener en ik voelde mij nog 
meer gedreven om in Zo as t was over Onderwierum te 
schrijven (jg.10 -1 p.2-17). 

 
Kerk met losstaande toren 
op Onderwierum. De af-
beelding is een sterk ver-
groot detail van voor-
noemde Coenderskaart. 
 
 
 
 

Torenklok 
In de archieven van de hervormde kerk in Onderdendam 
staat te lezen dat bij de afbraak  in 1841 de verkoop van 
Oude kerk en kloktoren  fl 946 heeft opgebracht. 
De kerkklok is verkocht voor fl 209, maar aan wie is tot op 
heden een raadsel. Het behoort tot een van de vele gehei-
men van Onderwierum… 
 
Zerken 
In de oostmuur van de hervormde kerk in Onderdendam, 
gebouwd in 1840, werden tijdens de restauratie van 1972 
twee grafstenen gemetseld die op Onderwierum in de 
sloot lagen. Het zijn de zerken van ROELEFYN ROTGERS 
HUYSFROUWE VAN E LAMB: WOELESIO PASTOOR TOE UN-
DERWIERUM EN TE DYXHORN uit 1642 en GESYNA PYRSE-
MA HUISVROUW VAN ANTONIUS OORTMAN PASTOR IN 
ONDERWIERUM uit 1677.  
 
Eind jaren zestig van de vorige eeuw telde het kerkhofje 
48 zerken (Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden), na 
afbraak van kerk en toren bestond het na herinrichting uit 
ongeveer 470 grafplaatsen. In 1874 werd een nieuwe be-
graafplaats aangelegd aan de Stadsweg in Onderdendam. 
De officiële sluiting van het kerkhofje op Onderwierum 
volgde pas in 1957. In 1974 werd het verkocht aan de ge-
meente Bedum en sinds 1975 heeft het de status van 
Rijksmonument (45096). 
 
Relikwieën van Onderwierum in de kerk van Onderden-
dam     
Naast de gevonden zerken bevinden zich nog de volgende 
voorwerpen van Onderwierum in de kerk van Onderden-
dam: de grote sleutel van de kerkdeur, de avondmaalstafel 
uit 1806, het doopbekken uit 1651, het offerblok en de 
oude Statenbijbel (ooit gestolen, maar in 1969 terugge-
vonden bij een antiquair in Groningen). 
 
Onderwierum als kerkelijke gemeente 
Onderwierum en Westerdijkshorn deelden jarenlang een 

predikant. Om precies te zijn van 1595-1649 en van 1686
-1828.                  
Er moet een kerkpad geweest zijn waarlangs de predi-
kant de afstand tussen beide kerken snel kon afleggen. 
Meinardus Antonides die van 1728 tot 1775 predikant 
was, klaagde zo nu en dan over de slechte toestand van 
het pad, getuige zijn opmerkingen in het DTB-boek 
(Doop-, Trouw- en Begraafboek) van Onderwierum. 
Waar het pad heeft gelegen, is niet terug te vinden. 
In 1828 werd de hervormde gemeente van Onderden-
dam gesticht. 
In datzelfde jaar werd de kerk van Menkeweer afgebro-
ken. De kerkgangers ten noorden van het Winsumerdiep 
moesten vanaf dat moment kerken in Onderwierum. 
Uiteindelijk gingen beide kerkelijke gemeenten op in de 
hervormde gemeente van Onderdendam, waar in 1840 
een nieuwe kerk was gebouwd. 
 
Pastorie en kosterij 
De predikant woonde nog op Onderwierum, tot de nieu-
we pastorie in Onderdendam (nu Middelstumerweg 9) in 
1863 gereed kwam. 
De oude pastorie werd daarna verhuurd. Verscheidene 
gezinnen uit Onderdendam hebben er gewoond tot de 
afbraak in 1958. Die plek, aan de oostkant van de wierde, 
is nu bebost. 
Naast de kerk en toren stond op Onderwierum ook een 
kosterij, een school met woonhuis voor de schoolmees-
ter. Het inkomen van de schoolmeesters was schraal. 
Hoe kleiner de school, hoe lager het salaris. Vandaar dat 
de meeste een of meer bijverdiensten hadden. Abel Fre-
ricks, van 1622-1666 schoolmeester op Onderwierum, 
verdiende bij als paardenkoper bijvoorbeeld. Het school-
meestershuis was in 1677 al niet meer bewoonbaar. De 
school verdween na 1773, maar het exacte jaartal is tot 
nu toe onbekend. 

 
De zuidkant van kerk en toren op Onderwierum, afgebro-
ken in 1840/41. Pentekening van een steendruk uitgege-
ven in 1841 bij J. Oomkens te Groningen.  
(Origineel gemeentearchief Bedum. Foto archief HVgB) 
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van therapeut zich moeiteloos in mij ontwikkelde. Een 
plek waar ik mij thuis voel. 
 
Ben je nieuwsgierig geworden naar mij, mijn praktijk en/
of ik iets voor jou kan betekenen? Neem gerust een kijkje 
op mijn website: www.jettyanna.nl of neem contact op 
voor meer informatie. 
De website en foto’s zijn gemaakt door Martijn Heemstra 
(www.martijnheemstra.nl). 
De tekst op de website is geschreven door Inge Zwerver 
(www.wadwicht.nl) 
 
Op donderdagavond 13 en 27 oktober a.s. en 10 en 24 
november a.s. geef ik van 19.00 tot 21.00uur een work-
shop intuïtief tekenen aan de Beckeringhstraat 4 in On-
derdendam.  Er is de mogelijkheid om 1 of meerdere 
workshops te volgen. 

Intuïtief tekenen gaat over tekenen vanuit je hart en niet 
vanuit je hoofd. 
Wat leeft er in jou? En wat wordt zichtbaar op papier? 
Vaak werk ik vanuit een thema of een symbool. Een 
avond om samen te tekenen, te ontspannen, te verbin-
den en kijken wat er mag ontstaan. 
En ja, tekenen kan iedereen! 
 
Heb je interesse of ben je nieuwsgierig? Bel of mail me 
even voor meer informatie. 
 
Hartelijke  groet, Jetty Anna Tienstra 

Jetty Anna, Essentie therapeut 

 
Bijna 20 jaar woon ik in Onderdendam. Eerst aan het Bo-
terdiep OZ en de laatste jaren in de Beckeringhstraat. 
Misschien kennen jullie mij van het schoolplein, mijn 2 
zonen zaten op de basisschool “de Haven”, als vrijwilliger 
bij de Verzoamelstee of als interieuradviseur bij Mooi-
Inzicht. 
 
Wat misschien minder bekend is, is dat ik nu ruim een jaar 
afgestudeerd ben als Essentie therapeut en mijn eigen 
praktijk aan huis heb (met een groot uithangbord naast de 
voordeur). Mensen vragen mij vaak: “Wat is dat nou, een 
Essentie therapeut?” 
 
Als Essentie therapeut ga je terug naar de kern. Samen 
met de cliënt ga ik terug naar de oorzaak van de klacht. Op 
mijn kaartje staat: “Leven vanuit je kern”. Dit klinkt lo-
gisch, maar hoe doe je dat? Hoe ontdek je door de vele 
ruis die je in het dagelijkse leven ervaart, de essentie? 
Op verschillende manieren (behandelingstechnieken) be-
geleid ik de cliënt vanuit een holistische visie. Dit betekent 
dat ik naar de mens in haar totaliteit kijk en er vanuit ga 
dat lichaam, ziel en geest één zijn. 
 
Van interieuradvieur naar Essentie therapeut. Dat was een 

hele reis. 
Een aantal jaren geleden had 
ik nog nooit gehoord van Es-
sentie therapeut. Maar soms 
gebeurt er iets in je leven dat 
alles op zijn kop zet. Zo ook 
bij mij. 
Vanuit mijn eigen persoonli-
jke verandering ben ik begon-
nen met de opleiding Essentie 
therapeut en “de kracht van 
tekenen”. In eerste instantie 
om mezelf te leren kennen. 
Maar tijdens de opleiding 
ontdekte ik al snel dat de rol 

http://www.jettyanna.nl
http://www.wadwicht.nl
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Activiteiten van het Dorpsberaad 
Onderdendam 
 
Informatieavond over de TenneT-gelden 

Als u dit leest is de informatieavond over de TenneT-

gelden op 27 september inmiddels geweest. Aan het 

woord was Robin de Joode die namens de gemeente en 

samen met de provincie het proces begeleid. We komen 

hier in het volgende Nijsjoagertje op terug. 

Contributie 

Rond deze tijd ontvangt de leden van Dorpsberaad Onder-

dendam een mail met het verzoek de contributie voor 

2022 over te maken. Eerder dit jaar bepaalden we in de 

Algemene Ledenvergadering dat de contributie €10,- per 

jaar is. Dit bedrag is voor het gehele huishouden op één 

adres. U mag natuurlijk altijd meer overmaken. Minder 

draagkrachtigen kunnen er voor kiezen minder over te 

maken met een minimum van €4,-. 

Besteding Dorpsbudget 

Alle dorpen in gemeente Het Hogeland hebben een dorps-

budget. Met dat dorpsbudget kunnen 

inwoners ideeën en initiatieven realiseren in hun eigen 

leefomgeving. Deze ideeën en initiatieven 

kunnen nog tot en met 31 december 2022 worden inge-

diend. 

Ook Onderdendam heeft een dorpsbudget. Hiervan is mo-

menteel nog ongeveer € 27.500,- 

beschikbaar. Als er geen aanvragen binnenkomen voor 1 

januari, dan komt dit budget te vervallen. Alle inwoners 

van Onderdendam hebben hierover eind september een 

brief ontvangen van de Gemeente Hogeland. MIS DEZE 

KANS NIET! 

Voorwaarden en inspiratie 

De voorwaarden die op het dorpsbudget van toepassing 

zijn, vindt u op hethogeland.nl/dorpsbudget. We berichten 

hierover ook in het vorige Nijsjoagertje. 

De gemeente beoordeelt of ideeën en initiatieven pas-

sen binnen deze voorwaarden. 

Het dorpsbudget wordt in de dorpen van onze gemeente 

op veel verschillende manieren besteed. We noemen als 

voorbeelden: 

zonnepanelen op een verenigingsgebouw, een dorps-

moestuin, een partytent voor evenementen of 

een kunstobject. Er is veel mogelijk! 

Vier stappen 

Samen zetten we vier stappen om tot de beste ideeën en 

initiatieven voor Onderdendam te komen. We berichtten 

hierover ook in het vorige Nijsjoagertje. Het tijdspad is 

iets verschoven. Het gaat om de volgende stappen: 

Stap 1: ideeën en initiatieven indienen via Stemvanons-

Hogeland.nl : 8 oktober tot 7 november 

Stap 2: gemeente checkt welke ideeën en initiatieven 

passen binnen de voorwaarden vanhet dorpsbudget: 7 

november tot 21 november 

Stap 3: Stemmen! Inwoners stemmen op hun favoriete 

initiatieven en ideeën via Stem van ons Hogeland: 21 

november tot 12 december (Inwoners van Onderden-

dam ontvangen tegen die tijd een brief met een unieke 

stemcode) 

Stap 4: indienen van de aanvraag of aanvragen voor het 

dorpsbudget van Onderdendam: 12 december tot 1 ja-

nuari 

Het werken met stemvanonshogeland.nl is nieuw voor 

ons allemaal. Komt u er niet uit? Heeft u hulp nodig? 

Haaije, Margot, Kevin, Irma en Elze helpen u graag. Stuur 

een mailtje naar dorpsberaadonderdendam@gmail.com 

 

Presentatieavond 25 oktober 19.30 uur Dorpshuis Zijl-

vesterhoek 

Het Dorpsberaad  Onderdendam organiseert op 25 okto-

ber een presentatieavond over het 

dorpsbudget in het dorpshuis. U bent van harte welkom 

tussen 19.30 en 21.30 uur. 

Tijdens deze bijeenkomst kunt u uw eigen ideeën en ini-

tiatieven presenteren en toelichten, of 

kennisnemen van of meedenken met de plannen van 

andere inwoners. 

Wilt u een idee presenteren deze avond? Meld u aan via 

dorpsberaadonderdendam@gmail.com. 

 

BESTE DORPSGENOTEN, Dorpsberaad Onderdendam hoopt 

op VELE GOEDE EN LEUKE IDEEËN voor ons mooie dorp. 

WE KUNNEN DIT GELD NIET IN HET NIETS LATEN 

VERDWIJNEN!!! 
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PUBQUIZ  
 

Nu de herfst is begon-
nen, de dagen weer kor-
ter worden en de tem-
peraturen dalen, breekt 
voor velen de tijd van 
gezellige en knusse 
avonden weer aan. Als 
Cultureel Podium On-
derdendam gaan wij 

daarom weer een PUBQUIZ organiseren! 
 
Weet jij veel van sport? Ben je een kei in alles wat met 
muziek te maken heeft? Of heb je juist een goed ontwik-
kelde algemene kennis? Laat je dan samen met je team 
uitdagen tijdens onze pubquiz! 
 
Wanneer:  Vrijdag 28 oktober 2022 
Waar:  Dorpshuis Zijlvesterhoek 
Aanvang:  19:45u (zaal open vanaf 19.30 uur) 
Kosten:  € 2,50 per deelnemer 
Opgave: Meld je voor 24 oktober 2022 met je team   
  aan op cultuurinonderdendam@gmail.com en 
  vergeet niet om je team een leuke naam te  
  geven.    
Overig: Een team bestaat uit maximaal 5 deelnemers. 
  Er is ruimte voor 10 teams en VOL=VOL 
  
Let op! De laatste Pubquiz werd geannuleerd vanwege te 
weinig aanmeldingen. Helaas bleek later dat er veel men-
sen in het dorp waren die wel mee hadden willen doen, 
maar dachten dat het al wel vol zou zitten…Geef je ge-
woon op als je mee wilt doen, dan hoor je vanzelf of er nog 
ruimte is! 
 

Sinterklaas 
 
Er wordt op het moment druk overlegd met Sinterklaas en 

zijn Pieten om te kijken of hij dit jaar ook weer in Onder-

dendam langs kan komen voor een gezellige middag. Als 

we er samen met Sinterklaas en de Hoofdpiet uit kunnen 

komen, zal dit zijn op zaterdagmiddag 19 november. 

 

VOORSTELLING WAARK: STAAIT N 
BISSCHOP VEUR STAD 
  
Dit jaar vieren we 350 jaar Gronings Ontzet en daarom 
pakt Theatergroep WAARK groot uit! In maart 2023 komen 
zij naar Onderdendam met hun nieuwe voorstelling Staait 
n Bisschop veur Stad. De voorstelling is geheel in het Gro-
nings, en bevat verhalen van bekende en onbekende men-

sen tijdens het beleg van Groningen door Bommen Be-
rend. 
Een luchtige en muzikale voorstelling vol liefde, intriges, 
spanning en humor in een historisch decor. 
  
Wanneer:  Vrijdag 24 maart 2023 
Waar:  Dorpshuis Zijlvesterhoek  
Aanvang:  20:00u 
Entree:  € 14,50 p.p. 
  
Kaarten kunnen per heden gereserveerd worden door 
een e-mail met daarin uw naam en het gewenste aantal 
entreekaarten te sturen naar: cultuurinonderden-
dam@gmail.com.  
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Vrouge vogels ien Onderndaam (192) 
 
Tekst: Kees Willemen 
Foto’s: Sieb-Klaas Iwema en Kees Willemen 

 

Het regent dat het giet, als ik deze eerste regel tik. Maar 
wanneer ik naar buiten kijk, een minuut of tien later is 
het alweer droog en breekt de bewolking. Er is al weer 
een blauw stuk lucht te zien. Grillig weer dus deze laatste 
week van september. Je vraagt je dan af, gold dat voor 
de hele maand. Het antwoord kan kort zijn. Nee…… 
 
De periode waarover ik deze keer schrijf, loopt van Maan-
dag 29 augustus tot en met Zaterdag 24 september: ze-
ven en twintig dagen in totaal. En het opvallendste van 
die tijd was dat we opnieuw een hittegolf beleefden met 
voor deze kuststreek krankzinnig hoge temperaturen. Bij 
ons  thuis werd  buiten een aantal malen 32 graden of 
meer gemeten. Daarnaast  overtrof het aantal droge da-
gen de dagen met neerslag ruimschoots. Het was in die 
periode dus absoluut niet herfstig integendeel. Wel maak-
te vanaf dinsdag 20 september de ochtendtemperatuur 
een stevige duikeling. En op een ochtend vroor het zelfs 
voor het eerst wat aan de grond. Zeer droog dus, dat was 
het algemene kernmerk voor september. Ik kan me nog 
heugen dat ik na de wandeling op ‘De winkelhaak ‘ iedere 
ochtend in alle vroegte ongeveer een uur nodig had met 
het bewateren van onze moestuin. En ik op een gegeven 
moment door lege regentonnen zelfs kraanwater moest 
gaan gebruiken.  Maar ja, hoe zat het nou precies met alle 
basis weergegevens uit deze periode. 
‘ Equinox ‘ 
Wat ook onmiddellijk opviel, is dat het steeds later licht is 
’s ochtends. Ik ben nu eenmaal een vroege vogel, , maar 
Dinsdag 13 september liep ik om 5u35 al in het pikdon-
ker. De zon kwam die dag pas op om 7u03 en ging al om 
19u55 onder.  De eerste dag van de periode die ik hier be-
schrijf,  was dat nog vroeger. Maandag 29Augustus  kwam 
de zon op om 6u37 en ging om 20u31 pas onder.  De tijd 
dat de zon theoretisch boven de aarde stond was die dag 
dus  13 u54.  Die maandag hebben we de zon trouwens 
niet gezien. Het was de hele dag zwaar bewolkt. Maar 
goed die 13u54 hadden we in ieder geval als daglicht te 
pakken. Heel anders was het zaterdag 24 september. 
Toen bleef het donker tot 7u22 en rond half zeven begon 
het al te schemeren tot de zon al om 19u28 achter de kim 
verdween. Slechts 12u06  aan daglicht kon ik afvinken. ‘ 
Equinox ‘heet zo’n dag. Binnen een etmaal is het net zo 
lang nacht als dag.  Het verschil aan hoeveelheid daglicht 
tussen 29 augustus en 24 september bedraagt maar min-

sten 1u03. En vanaf nu zal het aantal zonuren per dag 
alleen maar minder worden. Het wordt later licht en 
vroeger donker. 
Korte hittegolf 
Betekende dat ook dat de herfst al vroeg begon? Nee, 
we kregen door de hoge temperaturen tot Dinsdag 15 
september een soort van verlengd zomervakantiegevoel. 
De gemiddelde ochtendtemperatuur was maar liefst 12 
graden om 6u00 ’s ochtends gemeten. Dat is echt heel 
hoog en zeer zomers.. Ik ben dan altijd benieuwd was de 
septembermaand met zijn ochtendtemperatuur van 12 
graden nu een uitschieter of niet? We gaan even terug 
naar het jaar daarvoor:  september 2021. Wel dat lever-
de niet zo’n enorm verschil op : 12,88 graden! Kouder 
was het in 2020 : 11,1 .  En in 2019 bleef die gemiddelde 
temperatuur steken om 06u00 op 11,2 graden.  Er waren 
zo vroeg echt ook andere uitschieters. Op maandag 5 
september de eerste dag van de hittegolf was het om 
6u00  al 16 graden. Pas woensdag 21 september maakte 
de temperatuur een diepe duikeling. Met moeite haalde 
die de vier graden Celsius . En de dag erna donderdag 22 
september idem dito met de eerste keer nachtvorst aan 
de grond. Je zou verwachten dat de gemiddelde middag-
temperatuur behoorlijk hoog was,  gezien de dagen dat 
er een hittegolf was. Wel, de gemiddelde middagtempe-
ratuur gemeten om 12uoo was in de periode 29 -08/24-
09 : 17,9 graden.  Dat valt wellicht nog tegen gezien de 
korte  hittegolf vanaf maandag 5 september van een 
paar dagen met temperaturen van 32 graden of meer. 
Maar het jaar daarvoor [ 2021]  tikte ik in diezelfde peri-
ode nog beter weer af: 19 graden . De jaren daarvoor 
nam ik de middagtemperaturen nog niet op, helaas. Dus 
verder vergelijkingsmateriaal ontbreekt 
Voornamelijk zeer droog 
Die zomerse temperaturen kwamen mede tot stand door 
de wind. Van de 27 dagen woei die 11 dagen vanuit het 
oosten. En maar 8 dagen vanuit het zuiden of zuidwes-
ten. Het leverde een heel lange, zeer droge periode op: 
16 dagen nota bene aan een stuk . Pas 14 september 
begon het te regenen en niet eens zo serieus veel . De 
eerste echt herfstige dag ook met stormwind was zondag 
18 september. Toen hoosde het vrijwel onafgebroken. Er  
viel bij ons 30 millimeter in de regenmeter. Met een to-
tale neerslag van 74,5 millimeter was september 2022  
vergeleken met dezelfde maand  in 2021 zeer nat . Toen 
viel er maar een armoedige 13mm. In 2020 hadden we 
ook weer zo’n natte september : 77.5 mm.  In 2019 viel 
er aan neerslag slechts 45, 5 millimeter. 
Samengevat: later licht, heel droog en toen weer erg 
nat. Valt er iets heel positiefs te zeggen. Jazeker we kon-
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den genieten van adem benemende 
zonsopgangen. Of beter gezegd net de 
tijd daarvoor. Vlammend rode banen 
met een soort gloeiend geel op de plek 
waar de zon gaat verschijnen. Daarbo-
ven een vaak zeer donker en soms drei-
gend  wolkendek . 
 

Botsen 
Zorgde dat soort schitterende taferelen er nu voor dat 
ook er ook veel te beleven viel aan vogelleven. Nee, he-
laas wat dat betreft was het echt heel rustig. Maar 
vreugdevol was dat mijn twijfel , zijn er dit jaar nu toren-
valken aan het nestelen geweest in DE KERK?,  met een 
bevestigend JA  kon worden beantwoord. Zondag 4 sep-
tember kwam ik ’s ochtend voor het eerst een torenvalk 
[ Falco tinninculus L. ] tegen hoog in de lucht . En woens-
dag 7 september was die al bijna zeer vroeg aan het ja-
gen. Ik zag hem niet maar hoorde hem wel. Ganzen 
hoorde ik ook vaak overkomen. Ze verplaatsen zich van 
de ene wei waar het gras na een maaibeurt vers opschiet 
naar de andere in de om-
geving. Zo zag ik op die-
zelfde zondag 4 september 
vier ganzen keurig achter 
elkaar in linie vanuit het 
oosten naar het westen 
vliegen.  In diezelfde week 
had Sieb- Klaas Iwema , de 
vaste fotograaf van deze 
rubriek , gespitst op het fotograferen van libellen, ge-
luk. Hij kwam in zijn achtertuin een libel tegen die landde 
in een van zijn coniferen. Het gaat hier bijna zeker om 
een libel met de Latijnse naam Aeshna isoceles. Wat op 

deze foto wat lastig te zien is 
de kenmerkende goudgele 
basisvlek op de achtervleu-
gels . Maar duidelijk de groen-
gele driehoek op het tweede 
rugsegment. Deze soort jaagt 
in de lucht op andere insec-
ten. Libellen hebben rond een 

sloot of vijver een territorium dat ze fel verdedigen te-
genover andere mannetjes. Iets heel anders,  Sieb-Klaas 
trof een ongelooflijke hoeveelheid jonge vis  aan in wa-
tertjes rondom zijn boerderij langs het Boterdiep. Vissen  
die voortdurend net on-
der de waterspiegel 
zwemmen om insecten te 
pakken die net boven het 
oppervlak zweven. In hun 
jachtvuur lijken ze op 
elkaar te botsen, als ze 
op hetzelfde vliegje ja-
gen . 
Maar liefst zeven aard-

bevingen  
Dan wat minder nieuws. Deze maand september telde ik 
maar liefst zeven aardbevingen en nabevingen in de direc-
te omgeving. De meest uitgesproken was die van vrijdag-
nacht 9 september om 0u59 bij met een kracht van 2.95 
op de Schaal van Richter. En op zaterdag 24 september  

weer bij Uithuizermeeden om 12u51 
een stevige klap die een aantal men-
sen , naar ik vernam ook in ons dorp, 
hebben gevoeld. Wij zelf waren toe-
vallig buiten de goten met behulp 
van een buurman aan het schoonma-
ken. Ditmaal  2, 7 op de schaal van 
Richter en nog een nabrander even 
later van 1,7 . De groene kikker 
[ Pelophylax ridibundus L. ] kon er 
blijkbaar niet mee zitten. Die trof ik 

aan op een warme ochtend na een regenbui op het bordes 
achter ons huis . Tenslotte hoe schitterend en kleurrijk 
vooral de natuur ook in ons aange-
harkt buitengebied kan zijn blijkt 
wel uit de felrode bessen van de 
meidoorn [ Crataegus monogyna 
L. ] , die nu echt op zijn mooist zijn. 
Vooral als ze ook nog eens aange-
licht worden door het ochtendglo-
ren. Het geheel zorgt voor een in-

tens rood. Om te zien hoe prach-
tig die kleuren zijn van de foto’s 
die genomen worden voor deze 
rubriek, bezoek ook eens de website van 

www.onderdendam.com . 
Het Nijsjoagertje wordt namelijk jammer genoeg in zwart 
wit gedrukt. Maar geen nood dus iedereen die foto’s of 
berichtjes stuurt over ontmoetingen of opmerkzame zaken 
in tuin en buitengebied krijgt een welkom plaatsje in deze 
rubriek. Sturen of mailen naar het inmiddels bekende 
adres: 
Kees Willemen Bedumerweg 48 9959 PH Onderdendam 
Tel. 06-18849215 E-mail : c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl  

http://www.onderdendam.com
mailto:c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl
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Verslag van de dorpsavond Ener-
gietransitie op 22 september 
22 september was het dan zover. De eerste bijeenkomst in 
het Dorpshuis over energietransitie, georganiseerd door 
de Werkgroep Onderdendam Aardgasluw. Zo’n 26 mensen 
waren erop afgekomen. Ze werden verwelkomd door de 
leden van de werkgroep en experts op gebied van isolatie, 
installaties en financiën. Eddy Buisman deed de aftrap na-
mens de werkgroep. Daarna gaven Sam van der Mei en 
Jantine Koppert van het Grek (Groninger Energiekoepel) 
een presentatie over de 0-meting van het energiegebruik 
in ons dorp en de kortgeleden gehouden enquête. Uit die 
0-meting blijkt dat we in ons dorp wat meer aardgas ge-
bruiken dan gemiddeld in de gemeente het Hogeland: in 
Onderdendam 1610 m3 tegen 1490 m3 gemiddeld. Geen 

wonder, 
want het 
aantal vrij-
staande en 
oude hui-
zen is be-
hoorlijk 
hoog. Dat 
achter zo’n 
gemiddelde 
een wereld 
van uiter-
sten schuil-
gaat bleek 
wel uit de 
reacties: 
verbruik 
van wel 
4000 m3 
tot maar 
500 m3 gas 
op jaarbasis 
en alles 

daartussen vloog door de zaal. Grote verschillen dus, maar 
duidelijk werd dat bij de meeste mensen het gasverbruik 
nog wel flink omlaag zou kunnen en moeten. Financieel is 
dat zeker interessant, want sommige aanwezigen waren 
op dit moment maar liefst zo’n 700- 825 euro per maand 
kwijt aan energiekosten. Daar tegenover stond een voorlo-
per in de energietransitie die slechts 60 euro per maand 
kwijt was! Sam liet zien dat bij de huidige hoge aardgas-
prijzen ook in een minder goed geïsoleerd huis een warm-
tepomp op dit moment al een (financieel) aantrekkelijke 
oplossing kan zijn. Wel jammer dat de wachttijden voor 
zo’n apparaat inmiddels behoorlijk zijn opgelopen….ook 
weten we natuurlijk niet hoe de gas- en elektriciteitsprij-
zen zich zullen gaan ontwikkelen. 
Uit de enquête, die door 57 mensen werd ingevuld, blijkt 
dat zo’n 66% de doelstelling van de werkgroep om als dorp 
in 2030 25% te bezuinigen op energie haalbaar lijkt. Dat is 

goed nieuws en geeft de werkgroep energie om voortva-
rend door te gaan. Veel mensen zijn al bezig zijn met iso-
latiemaatregelen, maar ook een flink aantal denkt na 
over de installatie van een warmtepomp. Ook zonnepa-
nelen zijn populair. Informatiebehoefte is er vooral over 
energiezuinige installaties, subsidieregelingen en wat 
haalbare oplossingen zijn voor de eigen woning. Opmer-
kelijk is ook dat er flinke belangstelling is voor een geza-
menlijke aanpak via een dorpsfonds of door collectieve 
inkoop van installaties, materialen en advies. Wie het 
allemaal zelf nog eens rustig wil bekijken kan de presen-
tatie met de 0-meting en de enquêteresultaten vinden 
op  www.onderdendam.com 
Daarna ging het vooral over wat je praktisch kunt doen 
om te besparen: kleine maatregelen via de Energiecoa-
ches (aanvraag via de gemeentelijke website), dakisola-
tie, spouwisolatie, vloerisolatie, dubbele beglazing, het 
kwam allemaal aan bod. Op www.onderdendam.com 
vindt u handige hand-outs om alles nog eens rustig na te 
lezen. 
Na de pauze kwam financieel expert Reint Brondijk aan 
het woord en liet via zijn ‘Financiële Menukaart’ (ook te 
vinden op www.onderdendam.com) zien dat het geld 
voor het oprapen ligt, maar dat je wel moet weten welke 
wegen je moet bewandelen. Heel interessant is de con-
structie voor ouderen met weinig inkomen die hij liet 
zien en die binnenkort ook in de gemeente Het Hogeland 
mogelijk wordt: voor de verduurzaming van je huis sluit 
je een renteloze lening af bij de gemeente, waarvoor de 
overwaarde van je huis bij verkoop de borg vormt. Na de 
praatjes en plaatjes werd de discussie in drie groepen 
aan tafel voortgezet, waarbij eenieder vragen kon stellen 
aan de experts. Sam, Reint en Tjallie Wolthuis 
(bouwkundige) deden hun best die allemaal te beant-
woorden en het leidde tot levendige gesprekken, waarbij 
ieder z’n zegje kon doen. 

Tot slot van de avond ging het over de vervolgstappen 
van de werkgroep: binnenkort hopen we 6 woningtypen 
in Onderdendam aan te kunnen wijzen voor een uitge-
breid EPA (Energie Prestatie Advies), waarbij een woning 
op 150 punten wordt doorgelicht. Daarvan willen we 
leren hoe we vergelijkbare woningen in ons dorp kunnen 
aanpakken. Daarnaast gaan we binnenkort op stap: op 
18 oktober ’s avonds brengen we een bezoek aan An-
ders Verwarmen in Hoogezand, waar we van alles te ho-
ren en te zien krijgen over nieuwe manieren van je huis 
verwarmen. Zeker een aanrader voor mensen die over 
een warmtepomp nadenken! Als u mee wilt kunt u zich 
opgeven via jantine.koppert@grek.nl  Over het Energie-
café, de warmtebeeldsafari, een bezoek aan het Duur-
zaam huis en andere plannen hoort u in het volgende 
Nijsjoagertje meer! 

Roel Douwes 

http://www.onderdendam.com
http://www.onderdendam.com
http://www.onderdendam.com
mailto:jantine.koppert@grek.nl
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Maandverslag September SVO. 
 
Zoals u wellicht al heeft 
vernomen is het voetbalsei-

zoen weer begonnen!  
De mannen van SV Onder-
dendam 1 hebben in septem-
ber hun voorbereiding op de 
competitie afgerond. Er is 
geoefend en gewonnen van 
SV Bedum en VV Usquert (6-4 

en 4-0). Daarna stonden er een 
3tal bekerwedstrijden op het 
programma. Dit was traditie ge-
trouw niet zo’n succes. Er werd 
alleen tegen Potetos 5 niet verlo-
ren (5-5). VVK 4 en Oranje Nas-
sau 6 waren allebei een maatje 
te groot voor Onderdendam 1 (1-
2 en 2-0).  
 
Maar dat zijn we snel vergeten, 
het gaat immers om de competitie. Deze ging in het laatste 
weekend van september van start. SVO 1 moest om half 1 op 
Sportpark Harry Visser aantreden tegen SC Loppersum 3. Van te 
voren werd de kantine en het veld wedstrijd klaar gemaakt. er 
werd gezamenlijk ontbeten. 
 
SVO 1 speelde een zeer degelijke wedstrijd waarin met 8-2 werd 
gewonnen van de mannen uit Loppersum. Marten de Boer wist 
in deze wedstrijd tot 6x toe te scoren! Bas Bouwman en Daan 
Jensma kwamen ook nog op het scoreformulier. Toen de man-
nen van Onderdendam 2 hadden gezien hoe het moest, trokken 
ook zij de voetbalschoenen aan. Om half 3 ging de bal rollen, en 

was het plan duidelijk. Winnen! 
 
Dat leek lange tijd te gaan lukken door een mooie goal van On-
derdendam 2, lang bleef het 1-0 voor SVO. Helaas wist ook Ste-
dum nog de goal te vinden. Het leek erop dat beide elftallen het 

wel prima vonden zo. De punten eerlijk verdeeld en bier drin-
ken!  
SVO is meer dan alleen het voetballen op zaterdag, zo is bij-
voorbeeld onze eigen boot “De Kelderklasser” afgelopen week 
te water gelaten. Hier zitten ongelofelijk veel vrijwilligers uren 
in. Ik vraag mij even hardop af welke voetbal vereniging het 
voor elkaar krijgt om een spelersboot te realiseren. Hulde voor 
Dennis Smeding en de andere dorpsgenoten die hebben gehol-

pen met alle klusjes aan onze spelersboot. 
 
Er is nog meer goed nieuws! In de zomerstop hebben we plan-
nen gemaakt om een dameselftal op te richten en afgelopen 
vrijdag zijn de meiden begonnen met de eerste training. Het 

was een groot succes met een gevarieerde groep dames. Van 
meiden die nog nooit voetbalschoenen aan hadden gehad tot 
meiden die al een aardig balletje kunnen trappen. De dames 
spelen voorlopig nog geen wedstrijden, maar ze hopen om in 
de voorjaarscompetitie van het 7x7 te kunnen instromen.  
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De bakdienst 
 
Op 31 augustus kwamen de vrij-
willigers van de bakdienst bijeen 
om te bespreken hoe ook na de 
zomervakantie de bezetting rond-
gemaakt kan worden. Dit omdat 
er een aantal vrijwilligers, na jaren 
in de bakdienst meegedraaid te 
hebben, zijn gestopt en we het 
dorp wel willen blijven voorzien 

van heerlijke patat en snacks! 
De bijeenkomst was ook bedoeld voor nieuwe vrijwilligers 
die nieuwsgierig zijn naar wat het inhoudt om mee te 
draaien in de bakdienst, en met succes want er hebben 
zich die avond twee nieuwe vrijwilligers gemeld! 
Maar dat is nog niet voldoende, we zijn dus opzoek naar 
vrijwilligers die af en toe willen meedraaien in de bak-
dienst. Je hoeft geen ervaring te hebben met een frituur-
pan, je werkt namelijk samen in een team, en bovendien is 
het frituren zo geleerd. 
Heb je interesse of ben je nieuwsgiering wat het inhoudt, 
laat het ons vooral weten. Je kunt een appje sturen naar 
Jacqueline (de coördinator van de bakploeg) op 
0619891123 of een mailtje sturen naar dorpshuiszijlvester-
hoek@gmail.com 
Namens de bakploeg, alvast bedankt! 

Gezocht 
Een coördinator voor het dorpshuis 

Zijlvesterhoek 
 

Dorpshuis Zijlvesterhoek is een dorpshuis midden in het 

dorp Onderdendam en centraal in de regio. Een plek waar 

inwoners, verenigingen, werkgroepen en bedrijven terecht 

kunnen voor o.a. vergaderingen, bijeenkomsten, verjaard-

agen, feesten en voorstellingen. Er wordt met een grote 

groep vrijwilligers gewerkt om vooral de uitvoerende 

taken, zoals het helpen bij activiteiten en alle voorko-

mende taken. We hebben een belangrijke sociale functie 

in het dorp. Om het dorpshuis in stand te houden, worden 

de zalen ook overdag steeds meer verhuurd. 

 

Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Onderdendam is 

nu op zoek naar een coördinator voor een aantal uren 

per week. 

Je coördineert de dagelijkse gang van zaken rondom het 

dorpshuis. Je bent het aanspreekpunt voor mensen die 

gebruik willen maken van het dorpshuis. Boekingen gaan 

via de website. Je coördineert de inzet van vrijwilligers 

en de voorbereiding van activiteiten. Terras diensten en 

inzet van de bakploeg op zaterdag maken geen deel uit 

van de taken. Daarnaast voorzie je de penningmeester 

van informatie voor het afhandelen van de facturen. 

Wat wordt er van jou gevraagd 

Je hebt goede sociale vaardigheden 

Je coördineert de planning en werkt hierin samen 

met vrijwilligers 

Je woont bij voorkeur in Onderdendam 

Je kunt goed samenwerken 

Een financiële vergoeding bepalen we in overleg. 

Als bovenstaande je aanspreekt, zijn wij op zoek naar 

jou. 

Nader informatie kun je inwinnen bij Koos Cramer. M 06 

4801 2711 

Je sollicitatiebrief kun je mailen naar sercratariaatzi-

jlvesterhoek@gmail.com  

 

Kerstmarkt  Onderdendam 

Na afwezigheid  van twee jaar, is het tijd om weer een 

Kerstmarkt  in Onderdendam  te houden. In samenwer-

king  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  

                                   Nieuws vanuit ons dorpshuis 

mailto:dorpshuiszijlvesterhoek@gmail.com
mailto:dorpshuiszijlvesterhoek@gmail.com
mailto:sercratariaatzijlvesterhoek@gmail.com
mailto:sercratariaatzijlvesterhoek@gmail.com
mailto:KerstmarktOnderdendam@gmail.com
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Natuurwerkdag  2022 

 

Op zaterdag  5 

november  is er 

een jaarlijkse  Na-

tuurwerkdag  in 

het Onderden-

damsterbos. Doet 

u /  doe jij ook 

mee? Even een 

ochtend de han-

den uit de mou-

wen. Wat er in 

iedergeval  gaat 

gebeuren  is snoei-

en  langs de gras-

paden. 

Deze worden het 

hele jaar gemaaid door Klaas Veldkamp. Ook volgend jaar 

heeft hij ruimte nodig om dit te doen 

De Natuurwerkdag  is niet alleen  voor volwassenen ook 

kinderen  zijn welkom om te helpen, wel in samenwer-

king  met een ouder natuurlijk. De dag begint  rond 09. 15 

rond 13.00 uur is het weer afgelopen. Zoals  de vaste vrij-

willigers gewoon  zijn, is er koffie/ thee met koek. Er wordt 

afgesloten  met soep. Geef u op door een mail te stu-

ren  naar Afienabenthem@gmail.com 

(Soft)drugs afval in ons bos. 

In het weekend van 24 september ontdekte onze bos-

wachter Klaas Veltkamp op de parkeerplaats in ons bos 

een grote hoeveelheid vuilniszakken. Irritatie alom op de 

app van de bosmedewerkers. “Wie doet dat nu? En waar-

om”. Kortom, duidelijk was, dat het afval zo snel mogelijk 

door de gemeente zou 

moeten worden afge-

voerd. Want eenmaal 

afval op een plek 

wordt het al gauw ge-

zien als een plek, waar 

dit mag.  

Wat schetst mijn ver-

bazing op maandag-

ochtend 8 uur? Onze 

wijkagent, die op de 

parkeerplaats al druk 

was met het afval. Zo 

snel? Ja zo snel? Maar wel heel toevallig. Ook de politie 

laat haar hond uit in ons bos en trof daar net als wij de 

bult afval.  

In de hoop wat kenmerken te vinden van de dader, 

sneed de wijkagent alle zakken één voor één open. En ja 

hoor, uitsluitend afval van een (kleine?) wietplantage. 

Plantenresten, die zo vermengd zijn met chemicaliën, dat 

ze niet in een groene bak worden afgevoerd, omdat het 

dan gevonden kan worden. Ook het plastic zeil waarop 

de planten groeien en het folie waren in ons bos ge-

dropt. In overleg met de gemeente zal het vandaag wor-

den afgevoerd, maar een ieder wordt gevraagd scherp 

op te letten. De wijkagent noemde het kruimelwerk van 

een loser. Hij keek meer uit naar de grote bazen, maar 

om die te pakken te krijgen, zal het personeel bij de poli-

tie toch behoorlijk uitgebreid moeten worden. 

En zo had ik op de vroege maandagochtend toch een 

redelijk spannend begin van de week. 

Eddy Buisman.  

mailto:Afienabenthem@gmail.com
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Jan Menses Feringa en zijn vrouw Koopke Duurts. 
Jan Menses Feringa en zijn vrouw zijn sinds 18 maart 1818 de nieuwe eigenaar van de Herberg en het Oude 
Regthuis van Hunsingo Kwartier. Slechts een paar jaar later op  11februari 1824 overlijdt Jan Menses Feringa 
zijn vrouw Koopke Duurts zet het bedrijf voort. 

Jan Daniël Rijkens stopt als Burgemeester van de gemeente Bedum en zijn boerderij wordt publiek geveild. 

 
Het boerderijtje van Burgemeester Jan Daniël Rijkens   Stadsweg 1 

 Groninger Courant       24 december 1824 

 

 

Op 7 januari 1825 wordt ten huize van de weduwe Feringa te Onderdendam, in opdracht van  Jan Daniël Rij-
kens, eene kapitale en wel betimmerde Behuizinge en Schuur geteekend no 1, met ongeveer 22 Hectare land 
publiek geveild door Meester H. W. Hoving.  
Hoogst en laatst geboden ƒ 6345,= door Evert Velthuis, deurwaarder bij de Regtbank van eersten aanleg zit-

tinghoudende te Appingedam. Die verklaard is tot koper. Akte  5 / 1825  

Historie van Onderdendam door Ruurd Visser deel X. 
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Informatieavond over Tennetgelden 

Tennet is bezig de Hoogspanningslijn 380 KV Eemshaven- 
Vierverlaten te realiseren.TenneT doet er alles aan om bij 
de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding het 
landschap en het milieu zo min mogelijk te verstoren. Dit 
doen zij o.a. vanuit de wet Natuurbescherming, door het 
opstellen van een landschapsplan en natuurcompenseren-
de maatregelen. 

Landschapsplan 
iBj het inpassingsplan voor de nieuwe verbinding is een 
landschapsplan opgesteld. Daarvoor is overleg gevoerd 
met betrokken bewoners, eigenaren, gemeenten en des-
kundigen zoals een landschapsarchitect. Het landschaps-
plan beschrijft maatregelen om de nieuwe verbinding zo 
goed mogelijk in het landschap in te passen. Daarbij letten 
we op relevante milieuaspecten: landschap en cultuurhis-
torie, natuur, leefomgeving en water. 

Regierol voor provincie 
De provincie heeft de regie gekregen over het investe-
ringsbudget en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
de inrichtingsmaatregelen. In goed overleg met gemeen-
ten, bewonersgroepen en andere belanghebbenden, 
werkt de provincie de landschapsmaatregelen verder uit. 
Binnen vijf jaar nadat de verbinding gereed is, moeten alle 
maatregelen gerealiseerd zijn. De inrichtingsmaatregelen 
dragen bij aan de versterking van de aanwezige land-
schapsstructuren en bijbehorende elementen, zoals wier-
den, dijken, watergangen en borgen. 

Voor de betrokken omgeving zijn compensatiegelden be-
schikbaar.Hiervoor kunnen projecten ingediend wor-
den.  Er worden eisen gesteld aan datgene waar een pro-
ject aan moet voldoen.Zaken die in aanmerking komen 
zijn: 

(Weg)beplantingen-Dijken-Watergangen-Dorpen-
Historische terreinen en wierden                                          

Op 27 september jl kwamen de gemeente en de provincie 

met drie man/vrouw ons als dorpsbewoners hierover 
informeren. Omdat het voornemen al enige jaren loopt, 
zijn er in Onderdendam via de voorganger van het huidi-
ge Dorpsberaad al diverse plannen en plannetjes voor 
het DORP ingediend. Deze plannen zullen draagvlak 
moeten krijgen in het dorp, alvorens het Dorpsberaad 
deze plannen in één voorstel gaat indienen.  
Hiervoor is nog voldoende tijd. De voorzitter van het 
Dorpsberaad Elze Klinkhamer, stelde dan ook voor een 
allereerste dorpsavond hierover te organiseren in januari 
2023.  

Dorpsbewoners worden dan ook bij deze opgeroepen 
ideeën te ontwikkelen en deze (liefst) via het Nijsjoager-
tje wereldkundig te maken, opdat een ieder zich daar-
over een mening kan vormen Om wat voorbeelden te 
noemen, bracht de voorganger van het Dorpsberaad, 
Dethmer Jonkhof, al een aantal ideeën naar voren, die 
reeds bij hem binnen waren gekomen: een beweegtuin, 
een ooievaarsnest als kunstob ject, een dorpsmoestuin . 
Ook de visclub heeft een uitgewerkt idee, dat al eens 
werd beschreven in ons krantje, namelijk het aanleggen 
van 39 vissteigers langs het Boterdiep aan het betonpad. 

De ze ideeën, die dus kunnen worden aangevuld moeten 
voldoende draagvlak vinden in het dorp, alvorens het 
Dorpsberaad er een klap op geeft. De oproep is dan ook: 
wees creatief, maak uw idee wereldkundig via de dorps-
krant en wellicht vindt u er draagvlak voor.  

Het gaat concreet om 350.000 euro, dat we met elkaar 
te besteden hebben voor ons dorp, waarbij het belang-
rijkste criterium is het compenseren van die foeilelijke 
hoogspanningskabels in ons prachtige landschap.Laat u 
niet in de war brengen. Ook zaken binnern de bebouwde 
kom, die u graag verbeterd wil zien, zijn welkom. 

Kortom wees creatief en laat van u horen. 

 Eddy Buisman.   
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Kerkdiensten  Hervormde gemeente Onderdendam 

 

Datum uur bijzonderhden voorganger 

02-10-’22 19.00 Israël-zondag  ds J. Hoek, Ede 

09-10-’22 14.30 Jeugddienst  ds M de Jager 

16-10-’22 19.00    ds M de Jager 

23-10-’22 19.00    ds H.J. Wilschut 

30-10-’22 19.00    `ds G v Wingerden 

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 

GEMEENTE HET HOGELAND ZOEKT 
GEZINNEN DIE ENERGIE ÉN GELD 
WILLEN BESPAREN 
 

Gemeente Het Hogeland zoekt gezinnen met kinderen 
van ongeveer 7 tot 12 jaar oud die mee willen doen aan 
Junior Energiecoach. In dit spel neemt TV-held Varkentje 
Rund als Junior Energiecoach de kinderen elke week mee 
op ontdekkingsreis. Door leerzame challenges, puzzels, 
experimenten en winacties ontdekken kinderen én hun 
ouders hoe ze thuis energie kunnen besparen. Ook 
schoolklassen kunnen meedoen aan Junior Energiecoach. 
 

Wethouder Arjen Nolles staat in de startblokken om sa-

men met zijn gezin mee te doen aan deze najaarseditie 
van Junior Energiecoach. Hij hoopt dat ook veel Hoge-
landster scholen zich aanmelden: “Kinderen leren op een 
leuke manier hoe ze energie kunnen besparen. Hier heb-
ben kinderen wat aan voor later. En ze geven de tips ook 
meteen thuis door.” Alle basisscholen in Het Hogeland 
hebben een oproep ontvangen van de gemeente. 
 
Hoe vinden kinderen het? 
Edo en Gijs uit Uithuizermeeden vonden Junior Energie-
coach superleuk: “We wachtten elke week weer op vrij-
dag. Want dan kwam er weer een nieuw filmpje van Var-
kentje Rund! Als we een opdracht deden, mochten we 
een dikke duimen sticker plakken. Nu weten we dat te-
veel stekkers in het stopcontact niet goed is. En dat we 
de deuren achter ons dicht moeten doen!” 
 
Junior Energiecoach duurt 5 weken lang, en kost 15-30 
minuten per week. Het spel start op 7 oktober. Inschrij-
ven kan tot en met 2 oktober. Voor meer informatie, in-
schrijven en een voorproefje: kijk op  
 
www.juniorenergiecoach.nl.  
 
 

mailto:info@uitvaarttenhavemiddelstum.nl
http://www.juniorenergiecoach.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?  

 

Stuur uw kopij in word per e-mail, uiterlijk zondag 23 

oktobe  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, 

Jetty Tienstra, Roel Douwes e.a. 

 

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  28 oktober  19.00 u: OUD PAPIER 
 
Dinsdag 25 oktober   Dorpsraad organiseert   
    Presentatieavond van in  
    gebrachte ideeen Dorps  
    budget 
Vrijdag 28 oktober PUBQUIZ vanaf 19.45 u  
 
Zaterdag 19 november Aankomst Sinterklaas (onder  
    voorbehoud) 
 
Vrijdag 24 maart 2023 Waark met “Staait ‘n Bisschop  
    veur de deur” 
    Kaarten a 14,50 nu al te reserve
    ren via cultuurinonderdendam 
    @gmail.com 

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 ge-

bruiken.  

 

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. 

SJOELEN in het DORPSHUIS. 
 
We gaan op de volgende datums weer Sjoelen op de vol-
gende vrijdagavonden: 
 

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

Reanimatiecursus gaat door!!! 

Liefst 13 mensen hebben zich opgegeven voor de reani-
matiecursus en het gebruik van het AED apparaat. Hen-
ri  is erin geslaagd 2 instructeurs te strikken voor een 
avondje oefenen.  
Het lijkt erop dat de deelnemers  WOENSDAG 30 NO-
VEMBER  in hun agenda mogen zetten. Meer nieuws in 
het volgende Nijsjoagertje. 


