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Jaargang 1   nummer 1   april 2000 

Jaargang 23   nummer 1                   januari  2023 

Maandelijks Nieuwsblad voor Onderdendam en Omstreken 

In dit nummer o.a. 
 
- Jan Mekkes blikt terug 
op de natuur, zoals het 
was. 
 
- Verzoamelstee nieuws 
 
- Dorpsberaad met info 
over TENNETgelden, 
Dorpsbudget en opleve-
ring Stadsweg woningen. 
 
- Hengelclub Onderden-
dam gaat voor 36 visstei-
gers aan Betonpad. 
 
- Cultureel Podium kent 
drukke januarimaand. 
 
- Verkeersonderzoek leidt 
tot……? 19 januari !!! 
 
- Maatschappelijke orga-
nisaties kunnen energie-
steun aanvragen. 
 
- Gemeente wil nieuw 
gemeentehuis. 
 
- Kerstmarkt en kerstzang 
in beeld gebracht. 

De natuur rondom Onderdendam zoals het was 

Vraaggesprek met natuurmens Jan Mekkes (1945) 
 
Weidevogels 
De mest werd in de winter nog met paard en kipkar uitgereden. De vorst moest 
er over.  Hoopjes mest werden met de mestgreep worden verspreid. In die peri-
ode moesten de arbeiders en knechten ook werk hebben.  
Het stro was mooi nestmateriaal 
en in het voorjaar zaten er wor-
men en maden in voor de jonge 
vogels. Boeren en arbeiders had-
den belang bij vogelnesten: het 
betekende wat extra eten en extra 
verdienste. Zo werd bij een nest of 
een hazenleger het maaimes van 
de vingerbalkmaaier even opge-
licht om de dieren te sparen.  Ook 
de veldleeuwerik en de patrijs 
broedden nog hier. De patrijs bij 
damhekken in hoger gras.  
Maaien gebeurde pas half juni. Het 
land moest eerst goed opdrogen 
na de winter. Afwatering gebeurde 
helemaal op de afloop en niet met 
pompen. In de winter stonden ook 
veel percelen blank zodat je kon schaatsen voor het vertrouwd was op het diep.   
Er laag veel afgegraven land braak van de vier steenfabrieken met dijken van 
teelaarde, wat ook weer goede nestgelegenheid gaf. De natuur zag er totaal 
anders uit. De kleine weilanden hadden akkers van zo’n vier meter breed en om 
de drie greppels was er een diepere afwateringsgreppel. De sloten waren hel-
der en er groeide geen riet in, omdat er geen kunstmest en drijfmest werd ge-
bruikt. Wij visten in de sloten op paling en snoek. Alles wat eetbaar was kon je 
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verkopen op de kleine dierenmarkt op het Gedempte 
Kattendiep bij de steeg naar de Steentilstraat.  Bode-
rijders Funcke en Beenes namen in april wel 150 kie-
vitseieren mee, die toen 7 of 8 cent deden. Ook pels-
dieren zoals bunzing, hermelijn, mollen en wezel. Een 
bunzing wel 71/2 gulden: een half weekloon van een 
knecht. Op iedere boerderij was dan ook wel een 
bunzingval.   
In dorpen rondom Onderdendam waren nog een stuk 
of vijf ‘wilsters’: vogelvangers met wilsterflappen, die 
met netten goudplevieren maar ook wel kieviten vin-
gen voor de slacht.  Het vlees ging vaak helemaal naar 
Frankrijk of België om daar gegeten te worden.  
In het vroege voorjaar waren er zelfs eierraap wed-
strijden. De rapers kwamen uit Friesland en ze liepen 
zonder toestemming over het land. Wij hadden daar 
maar een hekel aan. Aan het eind van de dag was er 
dan een prijsuitreiking met een beker voor de raper 
van de meeste kievitseieren in cafés zoals in Eibersbu-
ren bij Grootegast.  
Naast veel kieviten waren er ook grutto’s, tureluren 
en scholeksters, maar vooral veel kieviten.  
 
Vissen 
De sloten waren helder en er groeide geen riet in, 
omdat er geen kunstmest en drijfmest werd gebruikt. 
Wij visten in de sloten op paling en snoek. Peuren 

was verboden, maar als jongens met hun vangst van 
de Delthe kwamen, dan wilde dorpsagent Fluks – hij 
zat ook in het bestuur van de visvereninging – wel 
weten hoeveel palingen ze hadden gevangen zonder 
er moeilijk over te doen.  
Een snoek deed zo’n 20 cent per pond.  In het dorp 
werd ook paling gerookt en dat verkocht goed.  
Ook de stokers op de steenfabrieken waren vaak aan 

het peuren. Om het uur moesten ze de stookputten 
op de oven vullen met antraciet en tussendoor kon-
den ze dan paling vangen. In 1959 was er een mas-
sale vissterfte door ‘zwart’ water van de suikerfa-
brieken van Groningen en Hoogkerk. Je kon land-
bouwwagens met grote dode vissen volladen met 
een riek. De visverenigingen hebben toen opnieuw 
vis gepoot. Die allemaal uit de IJssel kwamen. 
 
Roofdieren 
In de landen om ons heen, maar ook in Nederland, 
werden roofdieren doodgeschoten. Die concurreer-
den met ons eten en jagers hadden er een hekel 
aan. Tot in de zeventiger jaren kwamen hier geen 
roofvogels voor, maar ook geen vossen of steen-
marters. Steenmarters kwamen pas veel later. Ook 
visetende roofvogels waren en nauwelijks. De eer-
ste reigerkolonies waren in de vijftiger jaren op 
Mentheda in Middelstum en op Roderwolde. Na de 
strenge winters van 1959 en 1963 waren daar niet 
veel meer van over. Pas in 1984 zag ik de eerste aal-
scholver!  
Door de jacht waren er ook nauwelijks ganzen, an-
ders dan wat grauwe ganzen, terwijl er nu ook veel 
exotische ganzen en eenden zijn, die ooit ontsnapt 
zijn uit  parken en nu grote aantallen vormen. 
Rondom het dorp werden kraaien, kauwtjes en ek-

sters gevangen met vangkooien met lokdie-
ren, soms wel 30 tot 40 per boerderij. Deze 
eiereters concurreerden met ons eten en in-
komen! 
Postduifhouders vertelden, dat op de Veluwe 
sommige van hun dieren omkwamen door 
roofvogels, maar die bestonden hier helemaal 
niet. Door de aanplant van bosjes met de ruil-
verkavelingen kregen de roofvogels de kans 
om zich uit te breiden. En de eerste vos werd 
hier in de buurt pas in 1978 geschoten. De 
predatiedruk op weidevogels werd nog veel 
erger door de steenmarter. Een stofzuiger die 
alles opvreet wat hem voor de bek komt. Wa-
tervogels hebben hier geen last van, dus je 
ziet een grote uitbreiding van eenden, water-

hoen en meerkoet. Ook de fuut is van latere tijd.  
Dieren die eerder helemaal niet voorkwam zijn veld-
reeën, die nu beter worden beschermd.  
Anders dan verdwenen weidevogels komen er nu 

veel meer soorten dieren voor.  

 

Lolke Weegenaar 
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In december hadden we een gezellige sinterklaas met 
een fijne SInt en Piet en verrassende kadootjes voor 
elkaar, een spannende Bingo/ochtend en een sfeer-
volle kerstviering met  Be Kuipers en een vertelling, 
zang en een broodmaaltijd. We gingen allemaal met 
een kerstwens voor elkaar weer huiswaarts. 
Nu even rust. 
 
PROGRAMMA   JANUARI  2023 
 
05      januari    geen verzoamelstee 
12        ""               koffieochtend en bijpraten 
19        ""               Informatie over de werkzaamheden 
   praktijkverpleegkundigen 
                              huisartsenpraktijk ""de vrije   
   gang""  in Bedum. 
 
Op uitnodiging van De Verzoamelstee komen Martine 
en Marjan vertellen over hun werkzaamheden als 
praktijkondersteuner bij de huisartsenpraktijk te Be-
dum. Beiden hebben een verpleegkundige achter-
grond. Ze kunnen hun kennis en kunde inzetten tij-
dens de spreekuren voor astma en COPD, diabetes 
mellitus type 2, boezemfibrilleren, spreekuur voor 
mensen met een verhoogde kans op hart- en vaat-
ziekten en ouderenzorg.  Ze komen graag toelichten 
hoe hun werk er in de praktijk uitziet. 
 
 
26    januari    Annemiek Wassenaar schrijfster  
   van verhalen in het gronings, 
                         wil graag een noviteit uitproberen. 
   De bezoekers van de 
                         Verzoamelstee hebben 3 woorden 
   uit de krant geprikt en hebben 
                         een locatie aangedragen. Met deze 
   4 gegevens schrijft zij  
                         speciaal[!] voor ons een verhaal en 
   komt dat deze donderdag 
                         voorlezen. Wij zijn zeer benieuwd  
   naar het resultaat. 
 
 
Werkgroep Verzoamelstee  
 

 VERZOAMELSTEE / VOEDSELBANK 
 
Op zaterdag 10 december heeft de Verzoamelstee 
een actie georganiseerd voor de Voedselbank in 
Winsum. Ongeveer 30 dorpsgenoten hebben ervoor 
gezorgd dat wij 14[!] volle dozen met voedingsmid-
delen, DE-bonnen en andere gebruiksartikelen kon-
den aanbieden aan de Voedselbank. 
Namens de medewerkers van de Voedselbank en De 
Verzoamelstee willen wij U allen heel hartelijk dank 
zeggen voor uw gulle gaven!! 
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Dorpsberaad Onderdendam organiseert 

samen met gemeente en provincie: 
Woensdagavond 25 januari 19.30 uur in 
Dorpshuis Zijlvesterhoek 
 

SCHETSSESSIE 
 

Voor de besteding van €350.000 Tennet-
gelden 
 
Onder begeleiding van gemeente en provincie gaan 
we plannen maken. 
Plannen voor projecten die de relatie tussen het 
dorp en het omliggende landschap verbeteren, de 
landschappelijke structuren versterken of de bele-
ving daarvan. 
Er liggen al een heel aantal ideeën (die niet voor het 

dorpsbudget zijn aangemerkt, omdat ze beter pas-

sen bij de Tennet-gelden). We nodigen die indie-

ners, bedenkers nadrukkelijk uit deze avond (weer) 

te komen. 

Dorpsbudget: de stemmen zijn geteld 
 
Maar liefst 186 mensen uit Onderdendam hebben 
hun stem uitgebracht op de ruim 30 ideeën voor de 
besteding van het Dorpsbudget. De top 5 is gewor-
den: 
1. Beweegtuin à 81 stemmen (10,73 procent) 
2. Zwemsteiger à 77 stemmen (10,20 procent) 
3. Bankjes bij ommetjes à 45 stemmen (5,96 pro-
cent) 
4.  Dorpsmoestuin à 39 stemmen (5,17 procent) 
5. Ontmoetingsplaats buiten à 38 stemmen (5,03 
procent) 
Voor het volledige resultaat kun je kijken op de 

website Stem van ons Hogeland/Dorpsbudget Onder-
dendam. 
 
En hoe verder?  
  
De 5 winnende initiatieven hebben een mail met uit-
leg en een stappenplan gekregen van de gemeente in 
de persoon van Vincent van Eck, de dorpen coördina-
tor. Hij zal hen ook verder op weg helpen, als dat no-
dig is. Omdat het gaat om initiatieven in de openbare 
ruimte is er overleg met zijn vakcollega’s nodig over 
de locaties.  
Omdat de aanvragen via een rechtspersoon inge-
diend moeten worden is het waarschijnlijk dat dit via 
het Dorpsberaad zal gebeuren. Daarover horen we 
ook meer van de gemeente.  
 
Daar waar we eerst van de gemeente hoorden dat 
alle plannen en aanvragen vóór 31-december zouden 
moeten worden ingediend in verband met het beëin-
digen van het Dorpsbudget, is de druk nu van de ke-
tel.  
Vorige week is definitief bekend geworden, dat het 
dorpsbudget volgend jaar wordt voortgezet! Het bud-
get van dit jaar gaat mee naar volgend jaar. Dat geeft 
de winnende ideeën meer ruimte voor het indienen 
van de aanvraag.  

https://www.stemvanonshogeland.nl/budgets/34/investments/67
https://www.stemvanonshogeland.nl/budgets/34/investments/79
https://www.stemvanonshogeland.nl/budgets/34/investments/68
https://www.stemvanonshogeland.nl/budgets/34/investments/96
https://www.stemvanonshogeland.nl/budgets/34/investments/97
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Oplevering woningen Stadsweg 
(vervolg Dorpsberaad) 
 

Afgelopen week heeft het Dorpsberaad op uitnodi-
ging van Wierden en Borgen overleg gehad over de 
oplevering van de woningen aan de Stadsweg.  
 

Ze hadden aan ons een niet alledaagse vraag. Binnen 
enkele maanden zijn de woningen aan de Stadsweg 
klaar om opgeleverd te worden en is het tijd om nieu-
we bewoners te vinden.  
Normaal gesproken zouden zij dat doen via de gebrui-
kelijke weg: adverteren op hun website en de wonin-
gen toewijzen op basis van inschrijftijd. Zo heeft 
iedereen in de basis een gelijke kans. In Onderden-
dam overwegen zij dit anders te gaan doen.  
Onderdendam is binnen hun 
werkgebied een van de vele 
kleine kernen waar zij wonin-
gen verhuren. Het afgelopen 
jaar hebben zij een visie ont-
wikkeld op deze kleine kernen. 
Deze visie heeft een aantal be-
leidslijnen. Allereerst dat Wier-
den en Borgen een extra opga-
ve/ inhaalslag heeft te maken 
in de kwaliteit van de wonin-
gen. In Onderdendam doen zij 
dat met de verduurzaming van 
een aantal woningen en ook 
de nieuwbouw sluit hierop 
aan. Daarnaast willen zij beter 
in verbinding komen met de 
kleinere dorpen, zodat zij beter 
weten wat er speelt, maar ook 

om een betere bijdrage kunnen leveren aan de loka-
le woningmarkt. 
Wierden en Borgen ziet ook dat in dorpen met rela-
tief weinig huurwoningen, de kansen voor lokale 
woningzoekenden om in het eigen dorp een woning 
te vinden soms klein zijn. Op dit punt komt hun 
nieuwe visie en de nieuwbouw in Onderdendam bij 
elkaar.  
Wierden Borgen onderzoekt de mogelijkheid en 
wenselijkheid om bij de toewijzing in Onderdendam 
lokale woningzoekenden meer kans te geven. Dat 
begint wat hen betreft bij een interessepeiling, 
maar ook bij het bekendmaken bij geïnteresseerden 
dat de nieuwbouw binnenkort wordt toegewezen. 
Dit is voor Wierden en Borgen ook een beetje pio-
nieren. Er zijn nog geen duidelijke regels of werkwij-
ze uitgewerkt. Zij willen graag dat er over een aantal 
maanden tevreden bewoners wonen, maar vinden 
het ook belangrijk dat het dorp hier ook tevreden 
mee is.  
Dat laatste gaat niet over een mening over individu-
ele personen, maar wel over de kansen die bewo-
ners uit Onderdendam/ mensen met een grote bin-
ding met Onderdendam hebben gekregen om er te 
gaan wonen. Het zorgt ook voor beweging op de 
woningmarkt die weer nieuwe kansen biedt. 
Wierden en Borgen komen op korte termijn met 
meer informatie. 
 
Namens het Dorpsberaad Irma en Elze. 
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In één van de vorige Nijsjoagertjes werden een 
paar plannen om de Tennetgelden aan te besteden 
uitvoerig beschreven. Het ging om een oversteek 
van het Boterdiep vanaf het Betonpad en een 
oversteek van de Trekweg naar Winsum over het 
Winsumerdiep naar de Winsumerweg. Hiermee 
zou het aantal ommetjes fors uitgebreid worden. 
Daarnaast diende Lolke Weegenaar het plan in om 
het graspad naar Onderwierum te verharden met 
schelpen, opdat er ook in de herfst en winter ge-
wandeld kan worden. Deze keer het plan, dat de 
visclub wenst in te dienen. 
 

Plan aanleg vissteigers Grote Haver 
 
Als Hengelclub Onderdendam hebben wij al langere 
tijd de wens om vissteigers te realiseren langs de 
Grote Haver tussen Onderdendam en Bedum. Dit is 
actueel omdat waterschap Noorderzijlvest het talud 
en de beschoeiing heeft aangepast en nu natuur-
vriendelijk beheer voert waardoor de vismogelijkhe-
den afnemen. 
 
Om het Boterdiep als populair viswater te behou-
den, willen wij, samen met de eigenaar van het ta-
lud, waterschap Noorderzijlvest, graag 36 visplek-
ken in de vorm van kleine, in het landschap opgaan-
de vissteigers creëren. Hierover heeft vanaf 2020 al 
een aantal gesprekken plaatsgevonden tussen de 
vereniging, de gemeente Het Hogeland, de dorps-
ondersteuner Onderdendam en onze overkoepeling 
Sportvisserij Groningen Drenthe. 
 
Met deze steigers kunnen we onze 1.300 leden en 
overige recreatieve vissers een mooi en goed toe-
gankelijke visplek aanbieden in een natuurlijke om-
geving. Groot voordeel is dat er geen gaten in de 
rietkraag worden gemaaid, de natuurvriendelijke 
oever met beschoeiing wordt niet beschadigd. Bo-
vendien kunnen met de duo-steigers en mindervali-
den steiger sportvissers die hulp nodig hebben ook 
uit de voeten. Het biedt ons bijvoorbeeld de moge-
lijkheid deel te nemen aan het Samen Vissen-
project van Sportvisserij Nederland, waarin wij gaan 
vissen met bewoners van zorginstellingen uit onze 
gemeente die niet meer zelfstandig naar buiten 
kunnen. 
 
De kosten van het totale project bedragen € 55.000. 
Vanuit de sportvisserij is een bedrag toegezegd van 
€ 20.000. Voor de ontbrekende € 35.000 hebben wij 

een aanvraag gedaan bij het Dorpsbudget Tennet-
gelden Onderdendam (groot € 350.000). 
Dit budget wordt beheerd door de Provincie. De 
provincie heeft ons gevraagd of er voldoende 
draagkracht is voor ons plan. Volgens ons is dat 
het geval. Het plan zorgt voor betere recreatieve 
mogelijkheden aan het Boterdiep. Ook zal het er-
voor zorgen dat de hengeldruk in het dorp af-
neemt.  
 
Mocht u echter bezwaren hebben tegen het plan 
laat het ons weten. U kunt uw bezwaar richten 
aan: info@hengelclubonderdendam.nl. Uiteraard 
met opgave van reden. 
 
 
Voorbeeld van de vissteiger: 
 

 
 
Het volledig ingediend plan inclusief bouwtekeningen 
is in te zien op onze website van Hengelclub Onder-
dendam. 

mailto:info@hengelclubonderdendam.nl
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Het Cultureel 
Podium Onder-
dendam nodigt 
alle kleinkunst-
liefhebbers uit 
om op zondag-
miiddag 22 ja-
nuari a.s. naar 
het Dorpshuis 
Zijlvesterhoek 
te komen om 
van 14.30-16.30 
(zaal open van-

af 14.00 uur) te genieten van de voorstelling: 
 

“OVERGEBLEVEN” -  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 omge-
ving 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 kenmer-
kende torentje. Fons 
was in zijn prepensi-
oen tijd leraar Neder-
lands op het voormali-
ge Thorbeckecollege 
en het latere Werk-
mancollege. Een bij-
zondere 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 optre-
den van flamenco gitarist Donald van der Werff met 
pianobegeleiding van Nanne van der Werff. Met an-

dere 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. 
Kaarten kunnen per heden gereserveerd worden 
door een e-mail met daarin uw naam en het ge-
wenste aantal entreekaarten te sturen naar: cul-
tuurinonderdendam@gmail.com. 
IERSE FOLKROCK BAND WHATEVER’S LEFT 
 
Wegens groot succes in herhaling! De Ierse folkrock 
band Whatever’s Left komt weer naar Onderden-
dam.  
 
Zin in een avond vol energieke en melodische mu-
ziek? Whatever’s Left zorgt voor het gevoel van de 
Ierse pub! Zij zorgen voor een fantastische avond 
vol gezelligheid met meezingers en dansbare num-
mers in Irish Folk Rock. Denk hierbij onder andere 
aan Fiddlers Green, Flogging Molly en Dropkick 
Murphys. De bandleden gaan met o.a. fluiten, ac-
cordeon 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 ge-
wenste aantal entreekaarten te sturen naar: cul-
tuurinonderdendam@gmail.com.  
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Verkeersonderzoek Onderdendam 
leidt tot……….??????? 
 
Op 21 december jl viel er bij alle dorpsbewoners 
een brief in de bus, die afkomstig bleek van zowel 
de provincie als onze gemeente. Zij wilden in deze 
brief ons informeren over het afgeronde verkeers-
onderzoek en de laatste stand van zaken over de 
landbouwsluis aan de Trekweg naar Winsum. Bo-
vendien is de brief een uitnodiging voor een infor-
matiebijeenkomst op 19 januari in het dorpshuis. 
 
De uitkomsten van het verkeersonderzoek staan al 
enkele weken op de website van Onderdendam en 
sommige mensen hebben daadwerkelijk de moeite 
genomen om het te lezen en via facebook hun on-
genoegen over de uitkomst de wereld in te slinge-
ren.  
Het onderzoek leidt namelijk tot 
helemaal NIETS. Er wordt geen en-
kele maatregel in genoemd, die het 
onderzoeken waard is om de ver-
keersdruk op Onderdendam te ver-
minderen. Oorverdovend stil is het 
ook vanuit onze verkeerscommisiie, 
die toch regelmatig overleg heeft 
met de provincie. Blijkbaar is er on-
langs in overleg besloten af te zien 
van de landbouwsluis op de Trek-
weg, waarover onze gedeputeerde 
in september in de grote zaal van 
het dorpshuis nog riep: wanneer 
deze sluis er komt is nog niet hele-
maal helder, maar dat deze er komt 
is absoluut zeker. Het ging alleen 
nog even over de plaatsbepaling. 
Op deze uitlating komt men in ge-
noemde brief weer terug, omdat er bij de bewoners 
onvoldoende draagvlak zou zijn. Zou er ook aan de 
Achterweg en/of Stadsweg en/of Bedumerweg geïn-
formeerd zijn naar draagvlak? 1200 vervoersbewe-
gingen per dag gaan er over de Achterweg. De land-
bouwsluis zou dit aantal geweldig terugbrengen, 
maar het betekent wel dat de bewoners achter de 
Bosweg wel 3 tot 4 km zouden moeten omrijden 
naar Winsum. Met de auto zal dat zo’n 5 tot 10 mi-
nuten zijn. Afschuwelijk. 
 
In de brief staat verder aangekondigd welke ver-
keersmaatregelen provincie en gemeente gaan ne-

men. Het zou erg plezierig om de voorstellen daarom-
trent voor de 19e te kennen, opdat er die avond gede-
gen gereageerd kan worden. Want het vertrouwen in 
provincie en gemeente hieromtrent is natuurlijk niet 
erg groot. De aankondiging om onze centrumbrug 
voor zwaar verkeer tussen 7 tot 19 u te verbieden, 
lees ik in ieder geval in deze brief niet terug. 
 
Het zou ontzettend fijn zijn,indien de verkeerscom-
missie iets alerter zou worden en ook vooral zou luis-
teren naar allerlei ideeën, die er leven binnen de 
dorpsbevolking. Helemaal eens zullen we het nooit 
met elkaar worden, maar ik kan u verzekeren, dat er 
naast de mogelijkheid van een te dure rondweg, een 
heleboel andere maatregelen te nemen zijn om de 
verkeersdruk in Onderdendam te doen afnemen. 
 
Eddy Buisman 
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Aanvragen steun energiekosten maat-
schappelijke organisaties kan vanaf 
vandaag 
 
Maatschappelijk organisaties kunnen vanaf vandaag 
financiële steun bij de gemeente aanvragen om de 
hoge energierekening te compenseren. De gemeen-
teraad stelde hiervoor vorige week een miljoen euro 
beschikbaar. 
Ook organisaties als sportverenigingen, dorpshuizen 
en bibliotheken hebben moeite om de energiereke-
ning te betalen. Met de subsidieregeling verwacht 
het college driekwart van de kostenstijging te kun-
nen compenseren. 
“Deze maatschappelijke organisaties zijn onmisbaar 
voor onze inwoners en de gemeente. Het college 
vindt het erg belangrijk dat ze hun werk kunnen blij-
ven doen. Daarom willen we helpen met de hoge 
energierekening”, zegt wethouder Mariette de Vis-
ser.  
Aanvragen 
Hogelandster organisaties kunnen de subsidie vanaf 
23 december aanvragen met een speciaal formulier 
op de website van de  gemeente Het Hogeland. 
Het geld komt in drie tijdvakken beschikbaar. De 
eerste 300.000 euro is beschikbaar voor de periode 
van 1 oktober tot 31 december van dit jaar. Financi-

ële steun aanvragen kan tot zes weken na 31 decem-
ber. 
Verduurzamen 
Het college wil deze organisaties ook met advies hel-
pen om hun gebouwen te verduurzamen. Zo kan er 
ook bespaard worden op energieverbruik en op de 
energierekening. 
Maatschappelijke organisatie kunnen een energie-

prestatieadvies (EPA) aanvragen. Met dit advies op 

maat weten ze met welke maatregelen ze energie 

kunnen besparen. Hiervoor is per organisatie 1.500 

euro beschikbaar. 

Toekomstige huisvesting gemeente Het 
Hogeland 
 
In 2021 heeft de raad opdracht gegeven om voorstel-
len te doen voor de huisvesting van de organisatie 
van de gemeente. Hierbij heeft de gemeente onder-
zocht of ze haar personeel en bestuur op termijn be-
ter en efficiënter kan huisvesten. Naar aanleiding van 
dit onderzoek stelt het college aan de raad voor om 
te kiezen voor volledige nieuwbouw op een centrale 
plek in de gemeente (omgeving Winsum – Baflo - 
Warffum).  
 
In het nieuwe gemeentehuis kan de binnendienst 
worden gehuisvest. Onderzocht wordt nog of onder-
delen van de buitendienst daarbij kunnen aansluiten. 
Als de raad in februari 2023 een keuze maakt voor 
deze of één van de andere onderzochte mogelijkhe-
den, start de ontwerpfase. 
 
Verschillende mogelijkheden onderzocht 
Een projectgroep heeft de verschillende mogelijkhe-
den voor huisvesting van de gemeente onderzocht. In 
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dit onderzoek zijn verschillende mogelijkheden uit-
gewerkt en vergeleken met de huidige huisvesting. 
Er is bijvoorbeeld gekeken naar de bereikbaarheid 
en de dienstverlening voor inwoners, een betere 
manier van samenwerken tussen de verschillende 
afdelingen van de gemeente en de invloed van 
thuiswerken op de ruimte die nodig is. Ook de kos-
ten van de verschillende mogelijkheden spelen een 
belangrijke rol. 
 
Waarom een nieuw gemeentehuis? 
De huidige drie werklocaties Winsum, Leens en Uit-
huizen voldoen bouwtechnisch en qua duurzaam-
heid niet meer aan de eisen van deze tijd. De ge-
meente wil een goede werkgever zijn die de mede-
werkers een inspirerende werkplek biedt die opti-
maal is ingericht om het nieuwe ‘hybride werken’ 
mogelijk te maken. Een nieuwe gemeentelocatie 
biedt ook kansen om een betere samenwerking tus-
sen binnen- en buitendienst te realiseren en deels 
te integreren. Een nieuw gemeentehuis is ook een 
‘Huis van de Democratie’, waar inwoners, raad, be-
stuur en medewerkers elkaar kunnen ontmoeten. 
 
Waarom in het gebied Winsum – Baflo - Warffum? 
Een nieuw gemeentehuis ligt logischerwijs centraal 
in de gemeente. Het gebied Winsum – Baflo - Warf-
fum ligt geografisch centraal in de gemeente. Een 
voorstudie laat zien dat in dat geval 85 procent van 
de inwoners binnen 15 minuten het gemeentehuis 
per auto kan bereiken. Voor de medewerkers en de 
inwoners is het ook van belang dat de toekomstige 
huisvesting goed te bereiken is met het openbaar 
vervoer en de fiets. Als de raad kiest voor nieuw-
bouw, dan wordt de exacte locatie voor het nieuwe 
gemeentehuis op een later moment door college en 
raad bepaald. 
 

Waar wordt het nieuwe gemeentehuis van betaald? 
De raad heeft eerder besloten dat de kosten voor de 
toekomstige huisvesting van de organisatie niet hoger 
mogen zijn dan de huidige kosten voor huisvesting 
van de organisatie. Uit ramingen blijkt dat de kosten 
en investeringen voor een nieuw, duurzaam en toe-
komstbestendig gemeentehuis passen binnen de hui-
dige beschikbare budgetten voor huisvesting. 
 
Hoe gaat het verder? 
Op 1 februari maakt de raad een keuze voor nieuw-
bouw of één van de andere onderzochte mogelijkhe-
den. Daarna geeft het college een vervolgopdracht 
voor een locatieonderzoek en het opstellen van een 
plan van eisen. Deze worden vertaald in een ontwerp 
voor het toekomstige gemeentehuis, waarover de 
raad zich eind 2023 zal buigen. In 2024 start de reali-
satie en wordt krediet aan de raad gevraagd. 
 

Kerstmarkt en kerstzang . 
 
Van zowel de kerstmarkt  als de kerstzang heeft Jo-
hannes vd Helm foto’s gemaakt. Via de website 
www.onderdendam.com kunt u  de  foto’s in alle rust 
bewonderen. Beide activiteiten waren nl erg ge-
slaagd. 
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Kerkdiensten  Hervormde gemeente Onderdendam 

 

Datum uur bijzonderhden voorganger 

31-12-2022 19.30 Oudejaarsdienst ds J.W.Wind 

01-01-2023 19.00    ds M Krooneman 

08-01-2023 19.00    ds J.F.Tanghé 

15-01-2023 14.30 Bevestiging ambtsdrager  ds Krooneman 

22-01-2023 19.00    ds G. Timmer 

29-01-2023 19.00 Voorbereiding H.A. ds J.W.Wind 

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 

Zit je er toch al 

WARMPJES bij ?

geef het dan 

IJSKOUD door !

Ansje

Doneer je energiecompensatie aan de

Voedselbank Het Hogeland

Rek.nr: NL44 RABO 0102 553 289

ten name van:
Stichting Voedselbank Het Hogeland

o.v.v. Ansje

SCAN MIJ

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

schrijft u korte verhalen of gedichten, heeft u een club 

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

mand anders voorstellen of wilt u oproepen tot actie?  

 

Stuur uw kopij in word per e-mail, uiterlijk zondag 22 

januari 2023 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, Thomas Huizinga, 

het Dorpsberaad 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(vanaf 9 januari) tussen 17.00 en 20.00 u 
is het dorpshuis geopend voor lekkere snacks en een 
drankje. Bestellen kan via 050-3049140. 
 
Zaterdag 31 december  Oliebollenverkoop in de  
     kantine van de voetbal 
     club (bestellen via  
     0646376237) Ophalen  
     tussen 10 en 16 u 
 
Woensdag 19 januari    19.30 u VERKEERS-AVOND 
     voor het hele dorp!!! 
 
Zondag 22 januari   Vanaf 14.00 u Kleinkunst 
     met piano, gitaar, cello,  
     zang en verhalen.  
 
Woensdag 25 januari  19.30 Waaraan besteden 
     we de TENNETGELDEN 
 
 
Vrijdag 27 januari   Vanaf 20.30 u   
     WhATEVER’s LEFT, Ierse  
     Folkrockmuziek.     
 
Vanaf Vrijdag  27 januari   19.00 u: OUD PAPIER 
 
 
Vrijdag 24 maart 2023  Waark met “Staait ‘n Bis 
     schop veur de deur” 
     Kaarten a 14,50 nu al re 
     serve ren via cultuurinon
     derdendam@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. 

 

Er wordt nog steeds GESJOELD in 
het dorpshuis en wel op 20 jan, 17 
feb, 17 mrt, 14 april en 12 mei, 
telkens om 20.00 uur. WELKOM !! 


