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Oudste inwoner van ons dorp vindt het  
leven nog steeds zeer de moeite waard 
Eijko Dijk, 86 jr, wonend aan 
de Uiterdijk ( naast de Her-
vormde Kerk ) blijkt de oudste 
inwoner van Onderdendam. 
Samen met zijn Jantje woont 
hij daar inmiddels bijna 60 
jaar, namelijk sinds 1963. (“Ik 
kocht eerst dit hoes, en  
doarnoa heb ik Jantje d’r bie 
zöcht, vertelt hij schaterla-
chend) Hij is er zeker van dat 
hij inderdaad de oudste van 
Onderdendam is, maar dat 
komt toch vooral, omdat er 
diverse nog oudere  
Onderdendamsters de laatste  
jaren zijn vertrokken, waarbij 
hij denkt aan Grietje Boonstra, Tiny Louwers en Siertje Huisman. Volgens Eijko is 
de volgende in de rij Mattje Wit (voor de schrijver dezes mevrouw Kauw van sla-
gerij Kauw), Dirk Mellema en Gerda de Vries, waarbij de laatste geen “echte”  
Onderdendamster is Als redactie gaan we ernaar op zoek, want wil je het nodige 
weten over Onderdendam, laat dan vooral de ouderen daarover spreken. 
 
Zoals gezegd woont de familie Dijk al bijna 60 jaar aan de Uiterdijk. Geboren en  
getogen is Eijko echter aan de Achterweg in het èèn na laatste huis aan de linkerkant 
vanaf het centrum. Daar woonde het gezin Dijk met vader, moeder, opa en 11 (!)  
kinderen, waarvan 2 meisjes. “Tja”, zegt Eijko, “natuurlijk was het wat krap, maar je wist 
niet beter. Bovendien heel veel gezinnen woonden in die tijd (Eijko is van 1936) op deze 
manier. Daar werd echt niet over geklaagd. Net als de oorlog, die ik als kind in Onder-
dendam meemaakte. Zoveel Duitsers ben ik als kind niet tegengekomen. Natuurlijk wist 
je dat het oorlog was, maar als kind ging het meeste aan je voorbij. De Duitsers, die we 
in het dorp tegenkwamen waren vriendelijk tegen ons. Ja, dat aan het eind van de oor-
log de brug werd opgeblazen, kan ik me nog goed herinneren. We hoorden een flinke 
knal en zeiden tegen elkaar, dat het de brug wel eens kon zijn. En ja hoor dat bleek”. 
 
Na de oorlog ging Eijko braaf naar de lagere school, waar hij uiteindelijk op zijn 14e van-
af kwam en meteen aan het werk ging. Een vervolgopleiding zat er niet in bij zo’n groot 
gezin. Elk dubbeltje dat binnen kwam was natuurlijk meegenomen. Dat werk vond in de 
eerste jaren plaats op de melkfabriek Bedum. Niks DOMO of Campina, gewoon melkfa-
briek Bedum. Via een bekende kon hij daar aan het werk samen met Piet Westerloo, de        
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man, die het grootste deel van zijn leven in het hofje aan 
de Warffumerweg woonde en een paar jaar geleden is 
overleden.  
 
Natuurlijk moest Eijko op een goed moment in dienst (we 
zaten als westers land middenin de Koude Oorlog) maar 
ook over die tijd, die hij doorbracht in Vught en Harderwijk, 
geen kwaad woord.  
 
Eenmaal uit het leger (de diensttijd duurde toen nog 2 jaar) 
kwam Eijko via allerlei baantjes, o.a. bij Louis de Blecourt, 
de vader van Jan, die we allemaal kennen van zijn fiets-
tochtjes door het dorp, uiteindelijk weer terecht bij melkfa-
briek Bedum, waar hij in 1959 melkrijder werd. Een prach-

tig, maar loodzwaar beroep 
met lange dagen. De 8 urige 
werkdag bestond weliswaar, 
maar de keren dat Eijko 10 
tot 14 uur per dag aan het 
werk was zijn niet te tellen. 
Het was de tijd, dat er nog 
geen gigantische Campina 
trucks rondreden, die tegen-
woordig de gekoelde melk-
tanks bij de boeren leegzui-
gen, maar de tijd van melk-
bussen. En die melkbussen 
waren zonder melk erin al 
zwaar, maar met melk bijna 

niet te tillen. En toch moesten ze dagelijks op de melkwa-
gen worden getild en bij sommige melkwagens (zie foto) 
ook nog eens hoog op.   
Maar de lange dagen hadden ook een voordeel, er kwam 
het nodige geld binnen, want de uren werden keurig be-
taald. En dus trok Eijko, die inmiddels verkering had met  
Jantje uit Winsum (geboren naast de steenfabriek aan de 
Winsumerweg) de stoute 
schoenen aan en kocht 
het huis aan de Uiterdijk. 
Natuurlijk werd er daarna 
getrouwd, maar ja Eijko 
had wel een huis, maar 
geen cent meer om het 
huis te voorzien van 
meubeltjes en andere 
noodzakelijke dingen. 
Geen nood. Want op een 
goeie dag zag Eijko de directeur van de melkfabriek over 
het terrein lopen, sprong van zijn melkwagen en ging heel 
gedurfd het gesprek met de directeur aan over zijn financi-
ële situatie. Geen enkel probleem heer Dijk, zei de direc-
teur, loop jij maar even naar de financiële administratie, 
waar je je geld kunt ophalen.  
We spreken af dat je er 5 jaar over mag doen om het terug 
te betalen. Nou dat had Eijko binnen twee jaar voor elkaar, 
maar het feit dat dit verhaal door hem verteld wordt, tekent 
toch ook de dankbaarheid. En natuurlijk ging het om bedra-
gen, waar we nu bijna om moeten lachen, maar in die tijd 
werd er om geld weinig gelachen. 
 
Echter de tevredenheid waarmee Eijko terugblikt op zijn 
leven samen met Jantje en hun zoon en dochter, die in de 
late jaren zestig ter wereld kwamen, is opvallend. “We heb-
ben gewoon een prachtig leven gehad. Toen de kinderen 
klein waren, vierden we vaak vakantie op Ameland samen 
met Grietje en Tjerk Boonstra, onze achterburen. Een 
prachtige tijd, die afgelopen was, nadat het zomerhuisje 
afbrandde, er een nieuwe van steen werd gebouwd, maar 
waarvan de huurprijs meteen twee keer zo hoog werd. We 

kochten een vouwwagen en met onze LADA reden door 
heel Europa om vakantie te vieren. Een heerlijke tijd, die 
alleen maar leuker werd in 1994, toen Eijko met ver-
vroegd pensioen ging. Net 58 jaar hoefde hij niet meer. 
En hoewel schrijver dezes zichzelf redelijk avontuurlijk 
vindt, grenzen de verhalen van Eijko en Jantje over hun 
pensioentijd aan het ongelofelijke.  
 
We zullen ze hier niet allemaal beschrijven, maar hoe 
Eijko en Jantje zonder enige talenkennis met hun auto en 
caravan de wereld verkenden, verdient alle respect.  Een 
paar jaar terug schreef ik al eens over één van hun reizen 
naar IJsland, maar het tweetal schrok bepaald niet terug 
van reizen door Noord-Afrika, Egypte, Jemen, Jordanië 

en noem maar op. En in het besef, dat bij elke grensover-
gang tientallen stempels gezet moesten worden en dat 
Eijko de Egyptische en Lybische grenswachten gewoon 
in het Gronings toesprak en toch over de grens mocht, is 
eigenlijk niet te geloven. Ooit tankte Eijko in Jordanie ver-
keerde brandstof in zijn auto. Daar moest nogal wat aan 
gebeuren voor die auto weer reed, maar ach, de garage 
was van zeer goede wil, de monteur stond met grote pa-
pieren gebogen over de motor en het kwam uiteindelijk 
allemaal weer goed.  
 
Helaas heeft Corona en de gezondheid wat zand in het 
vloeiende leven van Eijko en Jantje gestrooid. Natuurlijk 
in de eerste plaats de gezondheid van Eijko, die een paar 
jaar geleden plotseling hard achteruit holde. “Mien bloud”, 
zegt Eijko. De bloedwaarden bleken desastreus laag en 
het was allemaal op het randje. Nog steeds gebruikt Eijko 
de nodige medicijnen, maar de doktoren zijn tegenwoor-
dig weer een stuk tevredener. En dus zijn Jantje en Eijko 
het ook. Achter de lange reizen (soms meer dan 4 maan-
den) is een eind gekomen. De caravan is inmiddels al 
drie jaar niet meer gebruikt en er wordt voorzichtig ge-
dacht aan verkoop.  
Maar stilzitten is er beslist niet bij. Fietsen doen ze samen 
nog volop en ze draaien hun hand echt niet om voor 80 
kilometer.  
 
Wat veranderd is in hun leven zijn de contacten. Beide 
leggen de oorzaak heel nuchter bij zichzelf. Tijdgenoten 
vertrekken of overlijden en de lust om nieuwe contacten 
te leggen verdwijnt een beetje met het ouder worden. Ze 
zijn daarom ook heel blij met de Verzoamelstee, waar de 
ouderen eenmaal per week bij elkaar komen. Zelfs als we 
geen zin hebben, gaan we toch, zegt Jantje, want bij 
thuiskomst zeggen we altijd weer, dat we blij zijn, dat we 
toch gegaan zijn………. 
 
Eddy Buisman    
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Overleg Dorpsberaad en Verkeerscommissie 
 
In december is een eerste officiële kennismaking tussen 
de verkeercommissie en het Dorpsberaad. Het Dorpsbe-
raad wil namelijk graag weten wat er speelt en leeft in 
Onderdendam. De verkeerscommissie is al jaren een 
belangrijke schakel tussen de inwoners, de gemeente  
en de provincie waar het verkeersaangelegenheden en 
bereikbaarheid betreft in Onderdendam.  
 
Heb jij als inwoner zorgen, vragen of ideeën over het  
verkeer? Dit kan gaan over gemotoriseerd verkeer, over 
de fietsers of wandelaars of over de wegen, fiets- of wan-
delpaden. Laat het weten voor 10 december via het 
emailadres dorpsberaadonderdendam@gmail.com.  
We nemen dit mee in het overleg.  
 
Namens het Dorpsberaad, Irma  
 

 
 
 
 
 

 
Er kan gestemd worden! 
 
Zoals jullie hebben kunnen zien en lezen op de website 
Stem van ons Hogeland en in het vorige Nijsjoagertje zijn 
er ontzettend veel en goede ideeën binnen gekomen voor 
de besteding van het Dorpsbudget voor Onderdendam. 
Geweldig!  Het laat in onze optiek zien dat het dorp leeft en 
er onder de inwoners de wens en de wil is er samen een 
fijne plek van te maken om te wonen.  
 
De gemeente heeft de plannen bestudeerd en is tot de 
conclusie gekomen dat ze bijna allemaal voldoen aan de 
voorwaarden van het Dorpsbudget. Over de plannen voor 
een oversteek over het Boterdiep en het Winsumerdiep 
(om meer ommetjes te kunnen realiseren) en het plan voor 
de half verharding van het groenpad achter Ouden Bosch/
Onderwierum heeft de gemeente geadviseerd deze in te 
dienen bij Tennet, de andere geldpot t.b.v. Onderdendam. 
Voornamelijk omdat de kosten vele malen meer bedragen 
dan het Dorpsbudget omvat. De indieners van deze plan-
nen zijn daarvan in kennis gesteld. 
 
De volgende stap is de stemronde. Alle inwoners van On-
derdendam vanaf de leeftijd van 12 jaar hebben ten tijde 
dat deze krant bij jullie op de deurmat is gevallen, van de 
gemeente een brief gekregen met een unieke stemcode. 
Iedere inwoner heeft hiermee het recht om een lijstje sa-
men te stellen van zijn/haar favoriete ideeën. Op deze ma-
nier zal op democratische wijze de voorkeur van het dorp 
duidelijk worden.  
 
Maar dan zijn we er nog niet. Het Dorpsbudget omvat nog 
circa € 27.500, -. De volgende stap zal zijn dat er wordt 
gekeken wat de gekozen plannen kosten en hoeveel van 
de meest gekozen plannen uitgevoerd kunnen worden.  
Vooraf weten we natuurlijk dat slechts een klein deel voor 
dit bedrag mogelijk is, maar… wat we al weten is dat het 
Dorpsbudget in de vorm van een Dorpsfonds volgend jaar 
verder gaat. Er komt dus meer geld beschikbaar voor het 
dorp. Om hoeveel geld dit gaat is nog niet duidelijk. Ook 
zijn er nog tal van andere financieringsvormen (fondsen en 
subsidies) van waaruit de plannen mogelijk gefinancierd 
kunnen worden. Het is in ieder geval onze bedoeling zo-
veel mogelijk van de plannen gerealiseerd te krijgen. Over 
andere financieringsmogelijkheden zal volgend jaar een 
informatiebijeenkomst worden georganiseerd.  
 
Maar first-things-first: Er mag worden gestemd! Laat van je 
horen en laat je stem niet verloren gaan! Want Onderden-
dam zijn we samen.  
 
Namens het Dorpsberaad, 
Irma  

( Kort ) Nieuws van de verkeerscommissie 
 
Binnen nu en twee weken zal er een brief van de provincie  
bij u in de bus vallen  met de stand van zaken met betrekking tot 
verkeer. Het verkeersonderzoek welke afgelopen   
voorjaar heeft plaatsgevonden zal op de website  van  
Onderdendam worden geplaatst.  
        Afiena 

Tekst: Kees Willemen 
Foto: Martijn Heemstra  
 
Wellicht herinneren de  
lezers van het Nijsjoagertje 
zich nog dat de toenmalige 
Werkgroep Historisch  
Watererfgoed Onderdendam 
in 2019 samen met mede-
werkers van de Provincie 
Groningen een prachtige 
website gemaakt heeft met 
mooie video’s en foto’s van 
Martijn Heemstra. Er was 

veel lof over dit project waar zoveel partijen in de provincie aan  
hebben bijgedragen. 
 
Het mooie provinciale magazine kwam gereed na vier jaar  historisch 
onderzoek vanuit een groep bewoners samen met talrijke deskundigen 
en instanties, gefinancierd door de provincie en gemeente het Hoge-
land. Het magazine was weliswaar zeer fraai en schetste uiterst nauw-
keurig de ontwikkeling van kanalen, het landschap rondom het dorp en 
bewoningsgeschiedenis van een aantal met het water verbonden pan-
den maar had als manco dat het niet aangevuld kon worden. Dat werd 
indertijd ook wel onderkend maar met de toen gehanteerde techniek 
was dat onmogelijk. Maar met wel het resultaat dat mensen met be-
langstelling voor de geschiedenis van ons dorp in de nabije toekomst 
met hun bijdragen de website nog informatiever kunnen maken en 
extra interessant voor nieuwkomers en bezoekers. Geschiedschrijving is 
immers een doorgaand proces. Ook is het een voordeel dat het maga-
zine echt  
dezelfde vormgeving heeft dan de andere provinciale  
themamagazines. En daardoor voor een heel breed publiek toegankelijk 
is geworden. Een enorm promotievoordeel voor ons dorp.  
 
Het vernieuwde themamagazine is te bezoeken via de link:  
www.watererfgoedonderdendam.nl   
Daarin kan iedereen ook het mailadres vinden van de  

redactie die nieuwe bijdragen beoordeelt en daarna gaat invoeren. Dit 

om doublures te voorkomen en historische onjuistheden te vermijden. 

En om vooral een goede leesbaarheid te bevorderen. Zoals van een 

redactie kan  

worden verwacht.  

Vernieuwd Provinciaal Thema  
Magazine over Onderdendam 

mailto:dorpsberaadonderdendam@gmail.com
http://www.watererfgoedonderdendam.nl


4 

 
Komt allen te samen! 

Kerst begint op kerstavond, zaterdag 24  
december.  
 
Om in de stemming te komen gaan we vanaf 23:00 
uur zingen in het dorp. We maken een ronde van ca. 
één uur afhankelijk van het weer. Lijkt het je leuk om 
mee te zingen, kom dan naar het terras van het 
dorpshuis want daar gaan we ons verzamelen vanaf 
22:45 uur.  
Instrumenten zijn ook welkom!  
Groeten Klaas de Blécourt en Nienke Veenland.  

 
 
 
 
 

 

Beste sportliefhebbers, 
 
Op zaterdag 21 januari 2023 organiseert Volley Onderden-
dam voor de 41e keer het dorpstoernooi in dorpshuis 
“Zijlvesterhoek”  
 
Iedereen is welkom, of je nu veel volleybal ervaring hebt, 
of helemaal niet. Het doel is om gezellig samen te sporten.  
 
Je kunt je opgeven per team bestaande uit 6 personen, 
waarvan minimaal 2 dames. Let op: Je mag maar met 1 
team meespelen. 
   
Ben je enthousiast geworden en wil je graag meedoen?  
Vul dan het inschrijfformulier in en zend het uiterlijk 10 
januari naar: volleyonderdendam@hotmail.nl  
 
Het inschrijfgeld bedraagt €3,- p.p. De aanvoerder van het 
team betaald het inschrijfgeld op 21 januari aan Rianne of 
Lucinda. 
 
Er liggen extra inschrijfformulieren klaar in het dorpshuis. 
Vul een emailadres in op het formulier, dan kunnen wij het 
wedstrijdschema en het toernooi regelement t.z.t. mailen. 

  
Er zal in twee categorieën worden gespeeld, te weten een 
A-poule voor de gevorderden en de B-poule voor de meer 
recreatief ingestelde teams.  
 
Wij hopen dat veel mensen zich inschrijven, zodat we er 
een gezellig toernooi van kunnen maken!  
 
Heb je genoten van het volleyballen en wil je een keer op 
de maandagavond meetrainen, informeer dan op het toer-
nooi naar de mogelijkheden bij Volley Onderdendam.  
 
We wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gezond 
en sportief begin van 2023. 
 
Namens Volley Onderdendam,  
 
Rianne de Blecourt 
Lucinda Smeding 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:volleyonderdendam@hotmail.nl
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Tennet-gelden: €350.000 voor  
Onderdendam! 

 
Dat is een boel geld. Op 27 september was Robin de Joode van 
de gemeente Het Hogeland in ons dorpshuis.  
Er wordt momenteel een 380 kV hoogspanningslijn aangelegd 
van de Eemshaven naar Vierverlaten. Deze lijn loopt ook langs 
Onderdendam. Zo’n hoogspanningslijn heeft negatieve invloed 
op het landschap. Tennet heeft daarom een Landschapscompen-
satieprogramma opgesteld.  
 
Het landschapscompensatieprogramma bestaat uit vijf thema’s: 
 
1. Dorpen  
2. Historische terreinen en wierden  
3. Watergangen  
4. Dijken en  
5. Beplantingen 
 
Uit het thema Dorpen is er voor Onderdendam een eigen  
dorpsbudget beschikbaar van €350.000.  
Om dit bedrag te kunnen gebruiken moeten er projecten worden 
ingediend. Provincie Groningen keurt de projecten goed in  
samenwerking met de gemeente en Tennet. 
 
Hoe werkt dat? 
 
Projecten moeten de relatie tussen het dorp en het omliggende 
landschap verbeteren en/of landschappelijke structuren verster-
ken of de beleving daarvan. Het gaat nadrukkelijk om een land-
schappelijke plus. In principe wordt bebouwing of regulier/
achterstallig beheer en onderhoud niet gefinancierd, tenzij het 
gaat om cultuurhistorische waardevolle objecten. 
 
Er liggen al  enkele ideeën voor Onderdendam op de plank: 
vissteigers langs het Boterdiep, verrijken van de bermen en 
diverse ommetjes. 
 
Nieuwe initiatieven bedenken 
 
Op woensdag 25 januari  organiseert het Dorpsberaad samen 
met provincie en gemeente een Schetssessie. Op deze avond 
gaan we brainstormen om zo veel mogelijk ideeën op te halen.  
Hoe meer mensen, hoe meer ideeën, dus kom naar het dorps-
huis Zijlvesterhoek! Dit geld kunnen we niet laten liggen.  
We beginnen om 19.30 uur. 
 
Voor meer informatie: https://www.provinciegroningen.nl/
projecten/hoogspanningslijn-380-kilovolt-eemshaven-
vierverlaten/ 
 

Natuurwerkdag  2022 

Op zaterdag  5 november was de jaarlijkse 
Natuurwerkdag in het Onderdendamsterbos.  
De handen werden goed uit de mouwen gestoken.  
Er is gesnoeid langs de graspaden. Klaas Veldkamp  
heeft volgend jaar weer ruimte om gras te maaien. 
 
Zoals de vaste vrijwilligers gewoon zijn, was er koffie en 
thee met koek en werd afgesloten met een heerlijke soep. 
( Foto’s Johannes van der Helm ) 
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Vacature Secretaris St. SBO 

 
Al ± 40 jaar bestaat de St. Sociale Bouw Onderdendam in ons mooie dorpje. Een stichting die begon als St. Bejaardenwoningen, 
maar nu ook aan de jong volwassenen 11 leuke compacte woningen verhuurd.  
 
Deze stichting is altijd beheerd door een betrokken bestuur waarvan de wens altijd is geweest dat de bestuursleden (zoveel mogelijk) 
woonachtig zijn in ons eigen Onderdendam. Het is ook geregeld voorgekomen dat één van onze huurders plaats nam in het bestuur 
als daar een opening voor was. Nu is het zo dat veel stichtingen, welke draaien op vrijwilligers, in de huidige tijd moeite hebben om 
aan nieuwe bestuursleden te komen. En zo lopen wij op dit moment ook tegen dit probleem aan. Het zou echt zonde zijn als wij 
door een onvolledig bestuur onze stichting moeten opheffen. Dan verliest Onderdendam een belangrijk onderdeel voor het welzijn 
van en voor Onderdendammers. Wij zijn dringend op zoek naar een nieuwe secretaris en wel per 1 januari 2023.  
 
De werkzaamheden van onze secretaris zijn o.a.: 
- Notuleren tijdens vergaderingen en de stukken versturen 
- Mail en correspondentie bijhouden 
- contacten onderhouden 
Wij geven een vergoeding van € 70,- per vergadering.  
Wij vragen jou of je op zeer korte termijn (bij voorkeur vanaf onze volgende vergadering 12 december 2022) kunt meelopen, zodat 
de huidige secretaris jou nog kan inwerken. 
 
Diegene die ons bestuur zou willen aanvullen als nieuwe Secretaris, willen wij verzoeken om dat door te geven aan:  
 
Carin Visser vertrekkend Secretaris SBO   Of  Casper Hommes Voorzitter SBO   

Tel. 0628238742        Tel. 0655383575  
administratie@sbonderdendam.nl      voorzitter.sbo@gmail.com     

Nieuws van de werkgroep Aard-
gasluw Onderdendam 
 
Op dit moment vinden er in 6 huizen in Onderdendam 
z.g.n. EPA onderzoeken plaats, waar uiteindelijk een  
energie-advies uitrolt. Als werkgroep gaan wij de resultaten 
gebruiken voor alle huizen van Onderdendam. 
Daarnaast hebben 16 mensen zich opgegeven voor een 
warmtesafaritocht door hun eigen huis met een warmteca-
mera. Deze camera zal in de eerste 2 weken van december 
beschikbaar zijn voor ons dorp. Als werkgroep nemen we 
daarover contact op met de in aanmerking komende adres-
sen. Wie in Onderdendam alsnog zich wil aansluiten bij 
deze mogelijkheid, kan dat doen door zich op te geven bij 
Eddy Buisman.  
eltjebuisman@gmail.com of via Whattsapp 0622427805. 
 
Daarnaast heeft zich in september een aantal mensen opge-
geven voor een bezoek aan het ENERGIEHUIS te Middel-
stum. In dat dorp is een demowoning geheel verbouwd tot 
duurzame woning en deze kan bezocht worden om moge-
lijkheden voor het eigen huis aangereikt te krijge. Wie zich 
bij dit bezoek wil aansluiten, gelieve zich alsnog op te geven 
bij Eddy (zie boven) U krijgt op tijd bericht wanneer dit 
bezoek aan Middelstum plaatsvindt. 
 
Namens de werkgroep 
 
Eddy Buisman 

mailto:administratie@sbonderdendam.nl
mailto:voorzitter.sbo@gmail.com
mailto:eltjebuisman@gmail.com
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Vrouge Vogels ien Onderndaam ( 194 ) 
 
Tekst: Kees Willemen 
Foto’s : Sieb- Klaas Iwema; Kees Willemen 
 
Hoe schrijf je over een maand – november2022- waarin de 
zon tijdens het schrijven keihard schijnt, terwijl de maand 
grotendeels grijs, grauw, regenachtig en druilerig was? En 
soms erg mistig bovendien. Laten we maar kijken of me dat 
gaat lukken. Zoals ik hier wel  vaker heb geschreven, is je 
herinneren wat voor weer het is, best een heikel iets. Zodra 
de zon gaat schijnen, heeft dat tot gevolg dat je niet meer 
kunt geloven dat het ooit nog geregend heeft. Hoe dat komt 
is een kwestie waarover ik elders nog wel eens wat zou  
willen schrijven. Het heeft iets met je emotiehuishouding van 
doen. 
  
Over welke periode gaat het dit keer? Deze aflevering betreft de 
periode van zondag 23 oktober tot en met zaterdag 19 novem-
ber, vier weken, achtentwintig dagen in totaal. Het gaat om de 
laatste week van oktober en de eerste drie weken van november. 
Al meteen doemt daar een vervelend probleem op.. Zondag 30 
oktober ging de wintertijd in. Toen moest de klok een uur naar 
achteren. Dikke shit voor een ochtendmens als ik, die  doorgaans 
voor vijven naast zijn bed staat. Maar het betekent wel dat de 
tijdrekening hier nu  gepresenteerd,  op het eerste gezicht wat 
lastiger te doorgronden is. Om een voorbeeld te geven De zon 
komt op 23 oktober om 8u14 op en ging om 18u20 onder. Vier 
weken later komt hij  zaterdag 19 november om 8u05 op en 
verdween om 16u23 achter de kim. Dat kan natuurlijk niet. Want 
de dag wordt hoe later je in het jaar bent, steeds korter. 23 Okto-
ber stond de zon 10u16 lang boven de horizon. 19 November 
was dat nog maar 8u27. Dat scheelt 1u49 minuten. Maar dat ver-
schil zie je niet meer terug in de ochtend. Kijk maar naar het ge-
ringe verschil tussen 8u14 [ 23 oktober ]  en 8u05 [ 19 novem-
ber ], de tijden van de zonsopgang. Ik hou niet van die wisseling 
tussen zomertijd en wintertijd. Nou ja, dat is nog zwak uitgedrukt. 
Ik heb er een pesthekel aan. Eenmaal gewend om  in het donker 
lopen buiten en vervolgens na de invoering van de wintertijd be-
gint het ineens te schemeren,  
als je voor zessen uit de deur 
stapt met je hond,. Mijn hele 
gevoel van continuïteit raakt 
dan in de war. Maar goed, het 
schijnt dat men pas in 2024 zo 
ver is in Europa dat er het hele 
jaar eenzelfde aanvangstijd 
gaat gelden. Dat wordt , als ik 
het goed begrepen heb, de 
wintertijd die we nu aanhouden. 
Hoewel de datum 2024 nog niet 
eens rotsvast zeker is.. Nou, ja, 
ik dreig nu al mijn goede hu-
meur te verliezen als ik zoiets 
lees. Door de bank genomen 
loop ik van 21 september t/m. 
21 februari ’s ochtends voor 
zessen met onze hond Nantske in het donker. Dat is de helft van 
het jaar. Het lijkt idioot maar er is wel een goede reden om zo 
vroeg van bed af te gaan, ook hartje winter. Je beleeft in die duis-
ternis namelijk aanzienlijk meer dan overdag. Niet alleen door de 
grote aantallen sterren die je dan ziet flonkeren. Ook doordat je 
een andere, sprookjesachtige wereld binnenstapt. De ruimtelijke 
verhoudingen zijn totaal anders. Bomen en struiken lijken veel 
groter dan overdag. Het heeft iets met het begrenzing van objec-
ten door het daglicht van doen. Dingen ver weg die gebeuren, 
merk je veel sneller op. De atmosfeer is ’s nachts geheimzinniger. 
Eigenlijk loop ik iedere ochtend mijn eigen persoonlijk spooktocht. 

Je realiseert je bijvoorbeeld hoe ver geluiden dragen. De trein 
van Arriva ,die me ’s zomers nauwelijks opvalt, laat dan in het 
donker merken dat hij op en neer rijdt tussen Groningen en de 
Eemshaven. En het is ook het meest turbulente deel van het 
jaar. Hagel, storm, sneeuw en gladheid. Of striemend koude 
regen. De natuur pepert je stevig in  dat je niet om haar heen 
kunt. En er gaat niets boven een volle maan die voor de tweede 
keer zichtbaar wordt in het natte wegdek [ Foto 1 ] . 
 
Neerslagtekort 
Iets heel anders. Was de maand november nu een opmaat naar 
echt winters weer of toch weer slappe hap? Wat laat de gemid-
delde gemeten temperatuur zien om bijvoorbeeld 6u00 ’s och-
tends? Die is deze periode 8, 7 graad. Dat is hoger dan in okto-
ber. Toen was die 8.1 . Even voor de verhoudingen. Twee 
maanden, geleden, was die in september: 12 graden. Is dat 
nou bijzonder zo’n iets warmere novembermaand? In 2021 was 
het in november gemiddeld 7,6.  In 2020 wel weer 8.4. Het lijkt 
er dus op dat vorig jaar eerder een uitzondering was met die 
lage ochtendtemperatuur dan iets dat normaal is in november. 
Er was trouwens maar een ochtend dat het een beetje vroor. 
Zaterdag 19 november gaf het kwik  -2 graden aan. En hoe 
hield de temperatuur zich overdag?  De laatste jaren meet ik om 
12u00 ook nog eens. Die was in deze periode gemiddeld 12 
graden. Verschilde niet erg van die in oktober : 11, 7 graad. De 
maand november lijkt, als je puur naar de temperatuurgemiddel-
den kijkt, eerder een verlengde van de herfst dan het begin van 
de winter. Anders dan ik in de vorige aflevering nog verwacht 
had. Toen dacht ik dat de winter al voor de deur stond. Wordt 
dat beeld bevestigd door de windrichting? Van de 28 dagen 
blies de wind 14 keer voornamelijk uit een zuidwestelijke rich-
ting. Zelfs een hele reeks van dagen aan een stuk door: van 24 
oktober tot en met 12 november. Daarna werd het wat kouder 
en verhuisde de wind vanaf zondag 13 november tot zaterdag 
19 november naar het oosten en begon het licht te vriezen. Hij 
zit daar al 9 dagen nu aan een stuk . Een dag hadden we echt 
het begin van een herfststorm. Een zeer stormachtige ochtend 
beleefde ik op donderdag 17 november waarbij er nauwelijks 
tegen een windkracht 8 op de schaal van Beaufort bleek op 
te tornen. De algemene indruk is dus: we hebben hier nog 
steeds te maken met herfstweer. Dat veronderstelt veel neer-
slag. Maar dat viel juist weer tegen. Totaal viel er die 28 dagen 
maar 37 mm. Het aantal droge dagen , 16 , overtrof verre het 
aantal dagen met zeer minieme neerslag, namelijk 12. Dat is 
best zorgelijk. We beleven opnieuw een droog jaar met relatief 
weinig neerslag. Vorig jaar november viel er nog 54, 5 mm. In 
2020 trof ik  57,5 mm. aan in mijn regenmeter. Het betekent dat 
het neerslagtekort groeit en er te weinig water in de bodem ach-
terblijft. Heel slecht voor de landbouw. Maar ook voor de natuur.  
‘ Vrede op aarde …’ 
Tja, hoe manifesteerde die 

natuur zich in de maand 

november? Opvallend was 

en niet alleen in onze ach-

tertuin dat een aantal plan-

ten aan een tweede bloei 

begon. Het best was dat te 

zien aan de wederkomst 

van de paardenbloem op percelen waar meerdere grassoorten 

staan of in bermen langs de weg [ Foto 2. ] . Een prachtige uit-

braak van Taraxacum officinale vond ik in het eerste Biermasz-

weitje vlak achter het hoogholtje over het Boterdiep waar afwis-

selend geiten , schapen en pony’s van Marja en Jelte Verbree 

grazen. Ze volgden  daar de uitbundige bloei van cichorei op , 

kniehoge planten met vaalblauwe bloemen, getooid met de La-

tijnse naam Cichorium intibus L.  Van de wortel, kan men een 

soort van koffiestroop branden. 
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Handig om te weten voor de komende dure tijd. Dat deden wijlen 
mijn ouders in de oorlog om toch de smaak van koffie te kunnen 
proeven. In november kwam de natuur enigszins tot rust. De 
vorstgrens ligt nog ergens in Polen zodat trekvogels uit Scandina-
vië en Siberië zoals koperwieken en kramsvogels nog niet mas-
saal onze kant opkomen. Soms kan je ineens verrast worden 
door iets bijzonders zoals Inge Zwerver overkwam. Die zag zater-
dag 19 november ineens een Blauwe Kiekendief [ Circus cyaneus 
L. ] . De vogel zweefde op zoek naar eten over de percelen van 
de familie van der Giezen die aan beide kanten van Boterdiep 
OZ, oftewel het Betonpad liggen .En de dag ervoor zag Inge daar 
een puttertje [ Carduelis carduelis ] . De putter is wel duidelijk een 
doortrekker. Die zie je hier niet zo vaak. Algemeen zijn wel kraai-
en en buizerds. Kraaien [ Corvus corone L. ] verjagen in onderlin-
ge  samenwerking vaak buizerds [ Buteo buteo L. ] . Zelfs in de 

winter zag ik dat,  als er 
geen jonge vogels in 
het nest verdedigd hoe-
ven te worden. Hoe 
bijzonder en bijna omi-
neus is dan de foto, die 
Sieb – Klaas Iwema 
maakte. Beide vogels 
die gebroederlijk in een 
boom zitten [ Foto 3 ] 
Als een wel heel vroege 
Kerstwens :  
Vrede op aarde. 
 

Laatste woord…… 
En dan komt nu het moeilijkste deel van dit verhaal.  
Want dit is de laatste aflevering van de rubriek  
‘Vrouge Vogels ien Onderndaam‘. Achttien jaar lang is die ver-
schenen in ’t Nijsjoagertje. Je ziet het er niet aan af maar het kost 
flink wat tijd om zo’n aflevering persklaar te maken. Je moet ge-
gevens over een lange periode archiveren en soms met maar 
weinig informatie  voor handen waarnemingen uitpluizen. In 2023 
word ik tachtig jaar. Vanaf 1996 heb ik daarnaast het Nijsjoagertje 
en zijn voorganger, het ‘krantje van Poppema ‘ met mijn pen - en 
zielenroerselen, meningen en verslagen van besturen en actie-
groepen gevuld. Ik ben nog redelijk fit, los  van wat gebruikelijke  
ouderdomskwaaltjes. Maar het wordt tijd voor andere dingen. 
Hopelijk krijg ik nog wat jaren van onze Lieve Heer om een aantal 
andere zaken op papier te zetten.  
Tenslotte, mijn grote dank gaat uit naar de redactie van dit prach-
tige dorpsmaandblad met als vaste aanspreekpunt en eindredac-
teur door de jaren heen, Eddy Buisman. De Vrouge Vogels kon-
den nooit gemaakt worden zonder de vele reacties van lezers. 
Waaronder speciaal zij, die regelmatig van zich lieten horen, ik 
hoop dat ik niemand vergeet: Afiena Benthem. Hanneke Bier-
masz, Jeanette Boelens, Menna Dijkema ,Marina van Halen, 
Chris Hazelhoff  Dick Huisman, Willem Huizingh, Afke Lantingh, 
Joke Lutjeboer, Jan ’t Mannetje,Jan  & Annekke Mekkes,  Mascha 
van der Meer, Michiel van der Meer, Annemieke Neuteboom, 
Henk Oudman, Brenda Stavast, Catrinus Rouwee, Emmy Stuur-
wold, Matthijs Veenland, Liesbeth Voogd, Lolke Weegenaar, de 
familie van der West en Inge Zwerver.  

Niemand zal het kunnen verbazen dat mijn bijzondere dank 
uitgaat naar Sieb- Klaas Iwema, sinds tijden de vaste fotograaf 
van De Vogels. Zonder zijn schitterende foto’s zou iedere afle-
vering er heel anders uit hebben uitgezien. Ze komen nog beter 
uit in kleur, te vinden op de website 
van www.onderdendam.com onder 
Nijsjoagertje. Ik hoop dat de redactie 
ervoor zorgt dat ze in ons krantje 
kunnen blijven verschijnen. Eventu-
eel met de stukjes van een nieuwe 
en veel jongere  natuurvorser.  
      
Het laatste woord onder veel applaus 
is dus voor de onvermoeibare Sieb-
Klaas. Met een mooie foto van weer 
een bijzondere paddenstoel [ Foto 4 ]  
 
Andere stukjes van Kees Willemen 
zijn nog dagelijks te vinden op de 
website van omroep het Hogeland 
waar De winkelhaak van dinsdag 
tot en met vrijdag verschijnt, een 
verslag van een vroege ochtendlij-
ke wandeling met hond Nantske : 
https://omroephethogeland.nl/2022/11/18/20400 /. Lezers die 
op Facebook of Twitter zitten kennen deze blogs nu al ruim 
een jaar of acht: www.facebook.com/kees.willemen92  of 
https://twitter.com/keeswillemen43  

 

   De DÖrpsDIchter                             
              December 2022 
 

De Oude boom 
 
Al tijden stond hij daar,  
verankerd in de aarde 
Heel diep geworteld jaar na jaar 
en vele “schatten” daar vergaarde 
Trotseerde moedig storm en regen 
door alle seizoenen heen 
Daar kon deze grote reus wel tegen 
het voelde eigenlijk wel fijn 
 
De vogels vonden er hun toevlucht 
tussen het lover en het groen 
Om onder de hemelblauwe lucht 
Een mooi ochtendconcertje te doen 

 
Maar deze oude reus 
gaat met “Pensioen” 
Het zucht en kraakt in 
z’n oude bast 
Het is niet meer de 
boom van toen 
En wordt helaas te 
zwaar belast 
Er rest je slechts één 
wijze keus 
Adieu, vaarwel grote 
oude REUS 
                            Dodi 

http://www.onderdendam.com
https://omroephethogeland.nl/2022/11/18/20400%20/
http://www.facebook.com/kees.willemen92
https://twitter.com/keeswillemen43
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Het Cultureel Podium Onderdendam nodigt alle kleinkunstliefhebbers uit om op zondagmiddag 
22 januari a.s. naar het Dorpshuis Zijlvesterhoek te komen om van 14.30-16.30 (zaal open vanaf 14.00 uur) t 
e genieten van de voorstelling: 
 

“ O V E RG E B L E V E N ”    Verhalen, muziek en projecties over ons Groninger land 
 
Het begon met verhalen, toen kwamen er tekeningen bij, toen werd het een boek, er 
kwamen liedjes bij en tenslotte werd het een voorstelling: Overgebleven 
 
Korte verhalen, liedjes en projecties over van alles wat bewaard is gebleven in het 
Groninger landschap. Een ongewone ontdekkingstocht waarin u uw omgeving op  
een andere manier leert kennen. 
 
Fons van Wanroij woont in Westerdijkshorn en heeft al meerdere werken op zijn 
naam, die gaan over dit dorp met zijn kenmerkende torentje. Fons was in zijn prepen-
sioen tijd leraar Nederlands op het voormalige Thorbeckecollege en het latere Werk-
mancollege. Een bijzondere middag (ook) voor vele van zijn ex leerlingen, die in onze 
omgeving wonen. 
 
 

Het ensemble bestaat uit: 
Fons van Wanroij – voordracht en cello Nanne van der Werff – piano   
Donald van der Werff – gitaar   Floor Pots – zang 
Geert Schreuder – projecties 
 
Het programma wordt voorafgegaan door een optreden van flamenco gitarist Donald van der Werff met pianobege-
leiding van Nanne van der Werff. Met andere woorden: we openen met klein gitaarconcert om daarna door te gaan 
met het hoofdprogramma.  
 
Wanneer: zondag 22 januari 2023  Waar: Dorpshuis Zijlvesterhoek 
Aanvang: 14:30u (zaal open vanaf 14:00u) Entree: € 5,- p.p. 
 

IERSE FOLKROCK BAND WHATEVER’S LEFT 
 
Wegens groot succes in herhaling! De Ierse folkrock band Whatever’s Left komt weer 
naar Onderdendam.  
 
Zin in een avond vol energieke en melodische muziek? Whatever’s Left zorgt voor het 
gevoel van de Ierse pub! Zij zorgen voor een fantastische avond vol gezelligheid met 
meezingers en dansbare nummers in Irish Folk Rock. Denk hierbij onder andere aan 
Fiddlers Green, Flogging Molly en Dropkick Murphys. De bandleden gaan met o.a. 
fluiten, accordeon en verschillende gitaren de strijd aan om er een onvergetelijk feest 
van te maken. 

 

    Wanneer: Vrijdag 27 januari 2023 
    Waar: Dorpshuis Zijlvesterhoek  
    Aanvang: 20:30u 
    Entree: € 7,50 p.p. 
 
  
 Kaarten kunnen per heden gereserveerd worden door een e-mail  
 met daarin uw naam en het gewenste aantal entreekaarten te sturen  
 naar: cultuurinonderdendam@gmail.com.  
  
 Ook voor de voorstelling:  Staait ‘n Bisschop veur de deur  

                Door Waark op vrijdag 24 maart 2023 kunt u kaarten á € 14,50 
                reserveren.   
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 SINTERKLAAS   INTOCHT   
         2022  
  
  Vastgelegd door Johannes v.d. Helm 

 

Het was weer een geslaagd feest. 
Namens velen;  

Dank aan de organisatie! 



12 

Laatste  “Vrouge Vogels” van Kees 
Willemen. 
 
Voor ondergetekende, die samen met Dethmer Jonkhoff 
vanaf het allereerste Nijsjoagertje betrokken is geweest  
bij dit krantje is het bijna niet voor te stellen dat Vrouge 
Vogels niet meer zal verschijnen. Ter correctie naar Kees 
toe: hij begon zijn Vrouge Vogels in 2001, toen het Nijsjoa-
gertje al een jaar bestond. En…… in 2011 besloot Kees (in 
een opwelling???) na 66 edities er mee te stoppen. Maar hij 
kwam hier uiteindelijk weer op terug en schreef t/m dit 
nummer liefst 194 Vrouge Vogels. 
 
De meningen over de natuurstukjes van Kees lopen logischer-
wijs nogal uiteen. Waar de één de stukjes maandelijks over-
sloeg, keek de ander er reikhalzend naar uit. Ondergetekende 
heeft ze altijd met genoegen gelezen. Men name zijn uitleg 
over onze sterrenhemel kon mij altijd flink bekoren. De latijn-
se namen, die Kees altijd parmantig achter zijn dierennamen 
zette, nam ik op de koop toe. In het begin probeerde ik ze nog 
wel uit te spreken, maar al gauw zag ik er de zin niet van in. 
Maar het hoorde bij Kees, zo compleet mogelijk zijn. Mijn 
kennis omtrent alles wat leeft en groeit hier in de buurt is zeker 
door zijn stukjes verrijkt. Daarvoor alleen al bedank ik hem 
zeer. 
 
Maar Kees was natuurlijk niet alleen Vrouge Vogels schrijver. 
Ontelbaar zijn de andere bijdragen, die hij aan de krant lever-
de. Zeker tien jaar lang prijkte op de achterkant een tekening 
van Kees. De manier waarop hij het dagelijks leven kon van-
gen in een tekening was bijzonder. Zijn tekeningen van de 
Nijjoarsveurstellingen waren altijd fantastisch. U ziet in dit 
krantje nog een kleine verzameling van wat Kees toen produ-
ceerde. Daarnaast kent het dorp Kees natuurlijk als een voort-
durend borrelende ideeën bron. Met wisselende successen  
weliswaar, maar altijd ervoor zorgend dat het dorp in bewe-
ging bleef.  O.a. als de grote animator van de Dorpsvisie 2014 
- 2024. Deze laatste eigenschap, de voortdurende borrelende 
ideeënbron, zal Kees ongetwijfeld behouden. Want daar waar 
andere 80-jarigen langzaam maar zeker achter de gerania weg-
zakken, zal daar bij Kees geen sprake van zijn. Zolang er in 
deze wereld autoriteiten rondlopen, die het in de visie van 
Kees gewoon fout aanpakken, zullen hem altijd op hun weg 
vinden. Blijf ons wakker houden Kees, maar ga ook een beetje 
meer genieten.  
 
Vanaf deze plek bedank ik jou voor al je bijdragen aan onze 
dorpskrant. Ik zal ze missen.  
 
Eddy Buisman. 

Kees de lezer 

Een maandagavond in het Dorpshuis. In zaal 1 zitten de 

leden van de Leeskring rond de ovale tafel. Ieder met het 

te bespreken boek voor zich. Klokslag 20.00 uur zwaait 

de deur open. “ Hallo allemaal!”, Kees Willemen stapt de 

zaal binnen een boodschappentas op wieltjes achter zich 

aanslepend. Hier en daar een hand schuddend zoekt hij 

een vrije stoel. In alle rust begint hij de boodschappentas 

te legen. Één voor één komen boeken in allerlei formaat 

te voorschijn. De boeken worden in enkele stapeltjes op 

tafel gelegd. Uit alle boeken steken vele blaadjes vol aan-

tekeningen. “Zo” , zegt Kees en kijkt blij de Leeskring 

rond. De bespreking kan beginnen. Kees is er klaar voor. 

Met Kees is een bibliotheek aan kennis en verhalen bin-

nen gekomen. 

Kees was één van de initiatiefnemers van de Leeskring 

Onderdendam! Dorpsgenoten sloten zich bij het initiatief 

aan,  sommigen voor enkele jaren, andere voor lange 

tijd. Hij stimuleerde zo leesplezier en onderlinge contac-

ten. De waardering hiervoor kan natuurlijk maar op één 

manier worden vormgegeven: een bezoek aan boekhan-

del Govert Walter in de Oude Ebbingestraat in Stad, met 

een boekenbon. 

Jan ‘t Mannetje 

 
Kerstmarkt  Onderdendam  
 
In samenwerking  met het dorpshuis wordt de kerst-
markt gehouden  op zaterdag 17 december s'mid-
dags van 14.00 uur tot 17.30. 
Voor een lekker kerstbrood, kaas een bloemetje een 
flesje wijn,  het is allemaal te koop op de markt. Na-
tuurlijk is er ook weer dat lekkere kopje snert, 
gluhwijn of warme chocolademelk. Zaal 2 van het 
dorpshuis zal worden ingericht om elkaar  te ont-
moeten, tevens is daar live muziek.  
 
Er zijn nog enkele tafels beschikbaar, wilt u een tafel 
te reserveren dat  kan door een mail  
sturen naar: 
kerstmarktonderdendam@gmail.com . 
 
We zien u graag op 17 december in het  
dorpshuis.  
 
Jacqueline Helmholt  & Afiena  Benthem  

mailto:kerstmarktonderdendam@gmail.com
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Programma december 
 
En dan is het zomaar weer december.  
We hebben een periode met veel afwisselende 
onderwerpen achter de rug. 
Nu gaan we op voor de gezellige decembermaand. 
 

Agenda: 
Donderdag     1 december     Sinterklaasviering 
                                                   Neemt iedereen een klein kadootje 
     mee? Komen Sint en Piet ook dit  
     jaar??? 
Donderdag     8 december     Els Hoexum, opgegroeid in Onder 
     dendam, woonde tijdens haar jeugd 
     in Rehoboth, destijds het vereni- 
     gings gebouw van de Gereformeer
     de Kerk aan de Achterweg.  
      Zij ver telt hoe dat was. 
Donderdag   15 december    TIJD VOOR BINGO!! 
Donderdag   22 december    Samen vieren we Kerst 
Donderdag   12 januari          Start nieuw jaar 
 

De werkgroep van de Verzoamelstee wenst iedereen een 
warme kerst en een wereld van vrede in 2023. 

 
DE  VERZOAMELSTEE  IN  ACTIE 
 
Een kleine daad is goud waard 
 
De VOEDSELBANK  is voor veel mensen op dit moment van 
groot belang. De Verzoamelstee organiseert dit jaar weer een 
inzamelactie voor de Voedselbank in Winsum, waar U als dorps-
genoot een bijdrage aan kunt leveren. 
ZATERDAG 10 DECEMBER van 10 tot 12 uur 
kunt U goederen inleveren in het dorpshuis Zijlvesterhoek. 
Hieronder tref je een lijstje aan met producten waaraan veel  
behoefte is. 
 
o Koffiemelk   o Melk (houdbaar) 
o Olie    o Margarine (vloeibaar/houdbaar) 
o Zilvervliesrijst     o Soep (blik, zak of pakje) 
o Wasmiddel   o Allesreiniger 
o Toiletpapier  o Tandpasta/tandenborstels 

Ook zijn Douwe Egberts-spaarpunten van harte welkom. 
Deze kunnen in een enveloppe aangeleverd worden. 
 
Vijf jaar geleden startte deze DE actie en men wist vervolgens 
maar liefst 960.000 punten bijeen te drinken, hetgeen 1600 pak-
ken koffie opleverde. DE maakte daar 1800 van. Dit jaar zitten ze 
al op 700.000 punten. Hoeveel kunnen we er van maken?  
 
Wij hopen, dat wij als dorp een mooie bijdrage kunnen  
leveren. De Verzoamelstee zorgt dat de goederen worden  
bezorgd bij de VOEDSELBANK. 
 
Alvast onze heel hartelijke dank. 
Werkgroep Verzoamelstee. 
 
Corry, Trijnie, Aafke en Hanneke. 

Zingend de Kerst in ! 
   

  Voor het hele gezin 
 

  Zondag 18 december 2022  
gaan we met z’n allen   

van 16.30 tot 17.30 uur 
kerstliederen zingen in  

DE KERK. 
 

Inloop vanaf 16.00 uur 
Gratis entree  
 
Jong en oud is welkom, ieder-
een kan meedoen. Er staan  
zowel klassiekers als moderne 
liedjes op het programma. De 
teksten worden uitgedeeld en 
er is begeleiding van piano en 
viool. DE KERK wordt uiter-
aard sfeervol verlicht en we 
schenken warme chocolade-
melk en Glühwein.  
    

                        Komt allen! 
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Kerkdiensten 

Hervormde gemeente Onderdendam 

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 verantwoorde-

lijk tandarts na telefonisch overleg te consulteren.  

Naam en telefoonnummer van de dienstdoende tand-

arts is te beluisteren op de telefoonbeantwoorder van 

uw eigen tandarts. 

 

Apotheek  

De Vlijt 4 te Bedum 

Telefoonnummer: 050 - 301 52 72 

In het weekend en op feestdagen gesloten.  

 

Buiten openingstijden en voor spoedgevallen contact 

opnemen met: Martini Apotheek (24 uur geopend) 

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen 

Telefoonnummer: 050 - 524 57 00 

Na 23.00 uur melden bij balie spoedingang 

 

Uitvaartverzorger  

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

 

Datum Uur Bijzonderheden Voorganger 

04-12-22 19.00 Tweede adventszon-
dag 

ds. G.W. van Wingerden uit 
Stedum 

11-12-22   Derde adventszondag   

18-12-22 19.00 Vierde adventszondag ds. N. Noorlander uit 
Onstwedde 

24-12-22 20.30 Kerstzangdienst ds. J.W. Wind uit Damwoude 

25-12-22 19.00 Eerste Kerstdag ds. H. van Wingerden uit 
Rijssen 

31-12-22 19.30 Oudejaarsavonddienst ds. J.W. Wind uit Damwoude 

01-01-23 19.00   ds. M. Krooneman uit Noord-
hor n  

Kerstzangdienst Onderdendam 
Er zal D.V. zaterdag 24 december 2022 om 20.30 uur een  
kerstzangdienst worden gehouden in de Hervormde Kerk van 
Onderdendam. De voorganger in deze dienst is ds. Wind uit 
Damwoude, organist Henk Oosta. Muzikale medewerking aan 
deze dienst wordt verleend door het zangduo Toalschatten oet 
Beem. Zij zingen kerstliederen in de Groningse taal.  
Er zal een collecte gehouden worden voor de onkosten en voor 
"Het Pand'' in Groningen.  Iedereen is van harte welkom! 

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. 
 
2022 
Dinsdag     6 december Warmtebeeldsafari 19:30-21:00 
Zaterdag 17 december Kerstfair  14:00 - 17:30 
Zaterdag 24 december  Kerstliederen zingen 23:00 
 
2023 
Zaterdag      21 Januari Volleybaltoernooi 
Zondag         22 Januari “Overgebleven” ( zie pag. 10 ) 

Vrijdag         27 Januari Whatever’s Left    
 
Vrijdag  24 maart  Staait ‘n Bisschop veur de deur 
    Door Waark. 
 
 

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

schrijft u korte verhalen of gedichten, heeft u een club 

opgericht en zoekt u deelnemers, wilt u zichzelf of  

iemand anders voorstellen of wilt u oproepen tot actie?  

 

Stuur uw kopij in word per e-mail, uiterlijk 24 decem-

ber 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: Eddy Buisman, Erika Witsenboer  
Eilander, Afiena Benthem, Kees Willemen,  Hanneke de 
Vries, Hans Stoelinga, Margot Vogteloo, DODI, Irma 
Schuurman, Lucinda Smeding, Nienke Veenlkand en Jo-
hannes van der Helm 
 
Diverse foto’s en kerstafbeeldingen van Freepik.com 
 

Eindredactie en opmaak deze maand:  

Erika Witsenboer Eilander 

 

Donaties: Richtbedrag € 10,00 per jaar.  

Graag op rekening: NL78INGB0009014281  

t.n.v. ‘t Nijsjoagertje 

Auteursrecht foto’s Nijsjoagertje 

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

Sjoelen in het dorpshuis 
 
We gaan op de volgende vrijdagavonden weer sjoelen: 
 

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. 

Namens de redactie alvast een 
voorspoedig en gezond 2023 ! 


