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Loes, Martijn en Semafoor, bewoners van Uiterdijk 15.. 

U zult direct denken.. ‘Wat een vreemde opsomming... ?’ 
Van Wikipedia haal ik de volgende betekenissen van het woord ‘semafoor’: 
een communicatiemiddel (optische telegraaf), software architectuur en de 
naam van het baasje van de hond Dommel (stripfiguur) Nu is de opsomming al 
wat logischer denk 
ik, want de eerste 
twee verklaringen 
vallen natuurlijk af. 
Inderdaad, Sema-
foor is een huisdier 
en wel een mooie 
rooie kat. Martijn 
heeft 'm zijn bijzon-
dere naam gegeven. 
 
Loes en Martijn wo-
nen sinds zomer 
2022 in Onderden-
dam en genieten 
vooral van het dorp-
se wonen in hun mooie huis aan het Boterdiep. De tuin is sinds enige tijd voor-
zien van een heus kippenhok en drie scharrelende kipjes. Geboren in Middel-
stum en Kantens waren ze toch meer verknocht aan het Hogeland dan aan de 
stad Groningen. Daar woonden ze in een appartement op de begane grond in 
de Zeeheldenbuurt. Op zich een leuke plek waar ze het best naar hun zin had-
den maar ze voelden zich daar erg ‘bekeken’. Al die ramen van al die bovenbu-
ren die uitkeken op hun tuintje.... Ze misten de ruimte en vooral hun privacy. 
Dit hebben ze in Onderdendam wel gevonden. Martijn springt op de racefiets, 
voetbalt in Middelstum en loopt graag een rondje hard. Samen wandelen ze 
veel en hebben deze zomer kayaks gekocht om op die manier de waterwegen in 
de omgeving te verkennen en daarbij kunnen ze ook de wederzijdse ouders met 
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een gezellig bezoekje verblijden. Ze houden van actie-
ve vakanties: drie jaar geleden zijn ze op de fiets van 
hun huis in Groningen naar Berlijn gereden en het 
jaar erna van Berlijn naar Praag. En dat op hun klas-
sieke Koga-Miyata-fietsjes, moderne en electrische 
fietsen zijn naar eigen zeggen ‘niet zo hun ding’… Ook 
is er door Martijn al een pilsje getapt tijdens het 
Scheepsjoagen dus wie weet volgen er nog meer 
dorpsactiviteiten. Hierbij zijn nieuwe bewoners na-
tuurlijk altijd welkom! 
Martijn (37) werkt in Sneek bij een agrarische deta-
cheerder (AB Vakwerk) hij heeft daar zijn aandeel in 
de IT afdeling. Gelukkig zijn dat werkzaamheden die 
hij ook thuis kan doen dus hij werkt afwisselend op 
kantoor of vanuit huis. Na zijn VWO diploma deed hij 
een HBO opleiding Commerciële Economie. Vervol-
gens werkte hij bij verschillende IT bedrijven en een 
start-up in het sociale domein. Wat hij belangrijk 
vindt is het werken met en tussen mensen in een 
functie als ‘spin in het web’. Naast zijn betaalde baan 
heeft hij een eigen bedrijf in website ontwikkeling. 
Loes (30) volgt haar roeping, ze is docent Nederlands 
op scholengemeenschap Wessel Gansfort in Gronin-
gen. Natuurlijk heb ik haar lekker gemaakt voor deel-
name aan de Leeskring Onderdendam maar dat is 
niet direct gelukt.. Ze is wel geïnteresseerd maar 
heeft op dit moment te weinig tijd. Naast haar lesge-
vende uren is ze nog bezig met het behalen van haar 
Eerstegraads bevoegdheid. Hiermee kan ze dan ook 
aan de bovenbouw van HAVO en VWO lesgeven. Ze 
doet haar werk met veel plezier en probeert ook haar 
eigen leesplezier op de leerlingen over te brengen. Ik 
kon het natuurlijk niet laten om even te vragen naar 
het ‘telefoon-gedrag’ in haar klassen... Meestal ver-
dwijnen de telefoons van de leerlingen in de daarvoor 
bestemde ‘telefoontas’ maar soms maakt ze gebruik 
van de telefoon als hulpmiddel bij de lessen. Ze klinkt 
gedecideerd en zeker niet als iemand die de telefoon 
van de leerling als direct probleem ziet! 
Ondanks het feit dat ze het erg naar hun zin hebben 
benoemen ze beide het verkeer als behoorlijk min-
punt. De grote, toenemende verkeersdruk is hun zeer 
tegengevallen. Martijn heeft de laatste verkeers-
avond bezocht en zich daar met name zeer geërgerd 
aan de houding van de ambtenaren en beleidsdra-
gers. Zoals hij zegt er is niet tegen te strijden dat 
heeft geen zin maar nu al vluchten is ook zowat... ze 
gaan proberen er aan te wennen... 
 

Annemieke C.W. Neuteboom 

* Oproep * 

Meedenkers gezocht Dorpsmoestuin en Dorpsont-
moetingstuin 

 
Afgelopen najaar mochten we stemmen op ideeën 
voor besteding van het dorpsbudget.  
Van de 182 stemmen hebben 39 mensen op een 
Dorpsmoestuin met kas en berging gestemd en 38 
op een Dorpsontmoetingstuin met jeu de boules-
baan, schaaktafel en pingpongtafel. 
Voor het verder vormgeven en uitwerken van beide 
ideeën ben ik op zoek naar de mensen die op deze 
ideeën gestemd hebben of daar alsnog interesse in 
hebben. Het mooiste zou zijn als zoveel mogelijk 
gezamenlijke wensen in de uiteindelijke ontwerpen 
terechtkomen. Omdat beide ideeën van mijn hand 
komen, zal ik de aanvragen schrijven en de kar trek-
ken in de realisatie. En locatie, materiaal, exacte in-
vulling, etc. moeten natuurlijk allemaal zorgvuldig 
worden onderzocht en gekozen. Daarom zijn mee-
denkers in dit proces zeer welkom. 
Ik heb nu al zin in het eerste oogstfeestje: Er hebben 
39 mensen gestemd op een dorpsmoestuin, stel je 
voor dat al die 39 dorpsgenoten in de tuin zouden 
willen werken, - tijdsinvestering en rol voor de ene 
persoon groter dan de andere, zo gaat dat - , wat 
een florerende tuin zou dat dan zijn en wat een 
prachtige ontmoetingsplaats voor ons dorp! Ik ben 
vóór dat we ons nu alvast langzaamaan verzamelen 
om samen de mooiste gezamenlijke tuin te kunnen 
vormgeven, die we straks samen kunnen verder dra-
gen. Elke bijdrage klein of groot wordt gewaar-
deerd! 
En ik stel voor dat wanneer die jeu de boulesbaan er 
ligt, we voor de opening van de ontmoetingstuin 
een leuk toernooitje houden, met zomerzon en Itali-
aans ijs! 
 
Dus:  Wil je meedenken? Sluit je aan! 
1). Zondag 5 maart | 15:00 - 16:00 uur | Inspiratie-
wandelingetje / brainstorm* | Verzamelpunt: par-
keerplaats SVO 
2). Of, als je er niet bij kan zijn / op de hoogte ge-
houden wilt worden:  
mail brendastavast@gmail.com | app 06-14366771. 
 
Groet, Brenda Stavast 
 
* Bij slecht weer en als afsluiter mogen we gebruik 
maken van het clubhuis van De Koeriers 

mailto:brendastavast@gmail.com
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De maand februari heeft ons weer een gevarieerd 
programma gebracht. Kijken, luisteren, bewegen en 
met altijd een aandachtig gehoor. Wat brengt de 
maand maart ons: 
 
Programma MAART 
 
2    maart:          geen Verzoamelstee 
9    maart             Mevrouw J. Stoutjesdijk  van  
   ""mensenwerk gemeente 
   Hogeland vertelt ons over   
   ""mantelzorg"". 
 
Mantelzorg: ‘je doet het gewoon, dat maakt het juist 
zo bijzonder’ 
  
Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantel-
zorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of 
je (hebt) in de toekomst hulp van een mantelzorger 
nodig. Bij Mensenwerk Hogeland staan inmiddels 
1130 mantelzorgers geregistreerd. Een topje van de 
ijsberg. Gemiddeld geeft 1 op de drie Nederlanders 
van 16 jaar en ouder mantelzorg. Wat is mantelzorg 
eigenlijk? Waar kan men terecht voor vragen? Welke 
voorzieningen zijn er? Hoe raak je als mantelzorger 
niet overbelast? Durven we hulp te vragen en hoe 
blijven we zorgen voor elkaar? Joke Stoutjesdijk, 
mantelzorgconsulent bij Mensenwerk Hogeland, gaat 
op 9 maart in op bovengenoemde vragen en komt 
graag met ons in gesprek over mantelzorg geven en 
krijgen.  
 
16  maart           Bezoek van Wim en Alie Hoexum,,  
   oud inwoners van Onderdendam 
                              Zij nemen ons mee naar "" het ver 
   leden"" en laten een film zien 
                        van een schoolreisje van de kleuter
   school ""Pinkeltje"" en  eendorps 
   film gemaakt in de jaren 60 vorige  
   eeuw. 
 
23 maart              De wijkagenten Gert-Jan Smit en  
   Remco Aalst geven een inkijkje in 
                          hun werk in de huidige maatschap 
   pij. 

30 maart   DOORTRAPPEN. 
   De elektrische fiets is niet meer  
   weg te  denken uit ons leven. 
                              hoe fiets en handel je veilig met  
   zo’n fiets? 
                       We krijgen voorlichting van ""het  
   Huis van de Sport"" 
 
zie flyer verderop in het Nijsjoagertje. 
 
LET OP 
De verzoamelstee van DONDERDAG 6 APRILis ver-
plaatst naar WOENSDAG 5 APRIL 
                                              
Neut,n Schait,n en een paasbrunch verzorgd door 
Hans Stoelinga en Annemieke Neuteboom. 
 
De VERZOAMELSTEE had Annemiek Wassenaar uit-
genodigd om voor te lezen uit eigen werk. 
Zij kwam met 'in haar eigen woorden' een noviteit.  
Wij mochten 3 woorden en een plaatsnaam aanle-
veren, daar zou zij een verhaal van maken. 
Er werden drie woorden geprikt uit de 
krant; BINNENHOF, MACHTSWELLUSTELING, 
DOODT en de plaats TOORNWERD werd gekozen. 
Opgestuurd naar Annemiek, en op donderdag 16 
februari heeft zij een prachtig verhaal voorgelezen, 
met daarin bovenstaande woorden en plaats ver-
werkt. 
We hebben toestemming van haar om het verhaal 
hier te publiceren. U kunt het lezen op de volgende 
bladzijden. 
Wij hebben ervan genoten, hopelijk U ook . 
Heel veel dank Annemiek!!!! 
 
De Verzoamelstee. 
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Fadi en Fiena 
 
Fadi staat hijgend voor het hoge bruggetje. Hij heeft 
het hele stuk gerend, helemaal vanaf zijn huis aan de 
andere kant van het dorp tot hier. Het huis dat straks 
zijn huis niet meer is. 
   ‘We gaan weg’, had vader opeens vlak voor het 
avondeten gezegd. ‘We nemen morgenvroeg de bus 
naar Groningen en dan gaan we met de trein naar 
Amsterdam. Om 14:00 uur zitten we in het vliegtuig.’ 
   Fadi had gepraat, gesmeekt, en uiteindelijk ge-
schreeuwd maar zijn vader was onverbiddelijk. Hij 
kreeg een draai om zijn oren en was zonder eten naar 
boven gestuurd om zijn koffers te pakken. Fadi had 
snikkend gedaan wat vader wilde maar was toen met 
zijn kleren aan in bed gaan liggen en deed of hij sliep. 
Hij kon alleen nog aan Fiena denken. Hij moest naar 
haar toe. 
 
 Toen het donker werd ging vader ook naar bed maar 
Fadi moest lang moeten wachten voor hij eindelijk 
het vertrouwde gesnurk hoorde. Hij was via de ach-
terdeur het huis uit geslopen en hier naartoe gerend. 
Vastbesloten om het bruggetje te beklimmen en dan 
eindelijk aan de andere kant over het smalle paadje 
te rennen, naar Fiena’s huis. Hij weet precies waar 
haar huis staat, al is hij er nooit geweest. Ze heeft het 
hem vaak verteld en hij heeft het al honderd keer op 
Googlemaps opgezocht. Het is bovenop de heuvel 
vlakbij een stenen torentje en een kerkhof. Alleen 
heet dat hier geen heuvel maar een wierde, heeft Fie-
na hem uitgelegd. ‘Een heuvel groeit vanzelf’, zei ze 
‘maar een wierde is door mensen gemaakt. Het is ei-
genlijk een grote hoop zand met gras om op te schui-
len de zee. Vroeger dan.’ 
    Hij kan zich niet voorstellen dat hier ooit een zee 
was maar Fiena weet alles. 
    Fadi staart omhoog, de leuningen van de brug 
weerkaatsen een beetje in het maanlicht. Hij stapt 
voorzichtig op de eerste tree. Het ijzer van de leuning 
is lekker koel onder zijn handen. Nog een tree en nog 
een en voor hij het weet staat hij boven, vol in het 
zicht. Hij kijkt schichtig achterom maar er is niemand. 
Het dorp slaapt, net als zijn vader. Boven de huizen 
glinsteren wat sterren, hij herkent er een paar maar 
het is hier lang niet zo donker als in zijn oude land. 
Gelukkig niet. Hier is altijd een lichtje om de weg naar 
huis te wijzen, de stroom valt nooit uit, er wordt 
nooit geschoten, en niemand kijkt bang. Behalve zijn 
vader. Die blijft hem maar waarschuwen dat hij voor-
zichtig moet zijn en dat hij het dorp niet uit mag. 

Want je weet maar nooit. 
   ‘De mensen zijn hier anders’, zegt hij tekens weer, 
‘we kennen de gewoontes niet, we weten niet wat 
ze doen als we ons niet aan de regels houden.’ Altijd 
maar pas op en kijk uit. En nu wil vader weg, naar 
zijn broer, die Fadi alleen maar van een foto kent. 
Oom Ahmed woont in Pakistan, met zijn vrouw en 
vier kinderen. 
   ‘Familie’, zei zijn vader, ‘dat is belangrijk, we kun-
nen daar wonen, je hebt je neven en nichten om 
mee te spelen’. 
   Die ene dag dat zijn vader hem alleen had gelaten, 
een paar weken geleden, was hij naar de ambassade 
in Den Haag gegaan voor papieren, vertelde hij van-
avond. Op de terugweg was hij zelfs het binnenhof 
gaan bezoeken. 
   ‘Dit is lijkt een mooi land jongen’ had hij gezegd, 
‘de mensen die de baas zijn, lopen gewoon op 
straat. De minister president komt op de fiets naar 
zijn werk maar we kunnen hier niet blijven. Het is te 
ver van alles wat we kennen.’ 
   Fadi vindt van niet. Ze wonen hier bijna twee jaar 
en hij is gaan houden van de huizen van rode bak-
steen, de verre horizon, de bloeiende tuinen, de 
witte wolken, de grijze regen. Alles heeft hier kleur. 
De eerste keer dat hij Nederlandse koeien zag, 
zwart-wit in een ongelofelijk groen weiland, dacht 
hij even dat ze niet echt waren. Het vee van zijn va-
der was net zo vaalbruin en uitgemergeld als de dro-
ge aarde waar ze allemaal op leefden. Hij wil niet 
naar een ander land, hij wil hier blijven bij Fiena. Hij 
daalt het bruggetje snel weer af en als hij beneden 
is begint hij te rennen. Het ruikt naar gras, water en 
schapen, de wind langs zijn blote benen is nog 
steeds warm. Bij de splitsing in de weg gaat hij naar 
links, verder omhoog naar Fiena’s huis. 
 
   Hij denkt aan zijn eerste schooldag toen hij haar 
zag zitten op de vierde rij, alleen aan een tafeltje. 
De zon scheen op haar haren, zodat die bijna wit 
leken en haar oren die een beetje uitstaken, leken 
wel roze lampionnetjes in het licht. Hij vond haar 
meteen geweldig. Hij moest zich voor de klas voor-
stellen van de meester en hij schaamt zich nog als 
hij aan zijn gestamel denkt. ‘Iek bien Fadi, eeeh iek 
ben 6 manden ien Nederland. Ik woen mit main va-
der hier ien eeh Mieddelstoem.’ 
  De hele klas staarde hem aan, alleen Fiena niet, zij 
knikte en glimlachte om te laten weten dat ze hem 
begrepen had. 
   Henk, een dikke jongen van de achterste bank, 
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stak zijn hand op. ‘Waar is je moeder?’ vroeg hij toen 
meester naar hem wees. 
   Fadi schudde zijn hoofd. Hij kende nog niet genoeg 
Nederlandse woorden om uit te leggen dat zijn moe-
der nergens meer was. Niet hier maar ook niet daar. 
Op hun voettocht, weg van de droogte en de solda-
ten, op weg naar de grens, was ze op een nacht ge-
woon verdwenen en nooit meer teruggekomen. Zijn 
vader riep haar naam nog vaak in zijn slaap. 
   Fiena redde hem uit zijn verstijving met een nieuwe 
vraag. ‘Wat voor werk doet jouw vader?’ 
   ‘Main fader doodt koeien’ zei hij trots. 
   De jongens in de klas keken verbluft op, een paar 
meiden begonnen zenuwachtig te giechelen. De 
meester lachte ook. ‘Geen zorgen jongens, Fadi’s va-
der maakt geen koeien dood. Hij doet iets met koei-
en, tenminste toen jullie nog niet in Nederland woon-
den toch? Hij was boer.’ 
   Fadi had geknikt al begreep hij zijn fout niet hele-
maal. 
   ‘Zoek maar een plekje jongen’ 
   Fadi was blijven staan, te verlegen om ergens te 
gaan zitten maar Fiena was opgestaan, had hem bij 
zijn hand gepakt en hem aan het tafeltje naast haar 
geparkeerd. Ze rook naar bloemen en haar ogen wa-
ren donkerblauw als de avondlucht in zijn oude land, 
vlak voor de duisternis inviel. Vanaf het eerste mo-
ment waren ze onafscheidelijk op school en in de 
pauzes. 
   ‘Wij zijn de F-jes’ zei ze keer op keer. Fiena en Fadi: 
fantastisch, fabelachtig en fabuleus’. 
   Fiena hield van moeilijke woorden en ze praatte de 
hele dag. Hij had pas na een paar maanden echt be-
grepen wat ze allemaal zei. 
 
Fadi is nu boven op de bult, de wierde. Rechts is het 
torentje met de trappen ervoor, precies zoals Fiena 
verteld heeft. Haar opa ligt begraven op het kerkhof, 
hij zwaait dus maar even in de richting van de graven, 
al kan hij niet veel zien. Er staan hier veel bomen, het 
torentje komt er bijna niet bovenuit, zo hoog zijn ze. 
Hij loopt zachtjes verder. Hij telt de huizen, het derde 
huis aan de linkerkant is van haar. Rode baksteen met 
groene planken hoog tegen de gevel. Ja nummer 1, 
hier is het. Maar nu? Hij weet niet waar Fiena slaapt. 
De gordijnen zijn overal dicht. Hij loopt zachtjes langs 
de gevel naar de achterkant. Het is hier een stuk don-
kerder dan op straat. Hij kijkt omhoog maar er is ner-
gens een aanwijzing, de kleur van de gordijnen kan hij 
haast niet zien. Hij kan niet gaan roepen, dan wordt 
het hele dorpje wakker. Als hij terug wil lopen naar de 

voorkant, voelt hij opeens iets harigs tegen zijn blo-
te benen. Hij slaakt een kreetje en een kat miauwt 
terug. Een grote rode kater met een gescheurd oor 
kijkt naar hem op. Poetin. Fiena heeft over hem ver-
teld. 
    ‘Mijn moeder noemt onze katten graag naar een 
machtswellusteling had ze gezegd’. Weer zo’n lang 
woord. Hij kon aan haar gezicht zien hoe leuk ze het 
vond om het uit te spreken. 
   ‘Onze eerste kat heette Poemibol’ zei ze nog ‘die 
was vernoemd naar de keizer van Thailand.’ 
   Hij had maar wat gelachen, hij begreep lang nog 
niet alles toen maar al veel meer dan die eerste dag. 
Fiena was gul met haar taal. Dag in dag uit voerde ze 
hem nieuwe klanken met nieuwe betekenissen. Hij 
kauwde op de vreemde letters, verslikte zich soms, 
verhaspelde van alles maar ze lachte hem nooit uit. 
Ze zei het gewoon nog eens en nog eens en nog 
eens. Net zo lang tot al haar woorden van de kortste 
tot de aller langste ook van hem waren. 
 
Hij wil hier niet meer weg, het kan gewoon niet. Fa-
di loopt voorzichtig naar de tuinbank die tegen de 
gevel staat, misschien moet hij hier maar wachten 
tot het licht wordt. Dan kan Fiena hem helpen en is 
in ieder geval het vliegtuig vertrokken zonder hem. 
Hij gaat zitten en kijkt omhoog, de hemel lijkt al wat 
bleker te worden. Poetin gaat naast hem liggen op 
de bank, dicht tegen hem aan. Hij kroelt het beest 
voorzichtig achter een oor. De kat spint en knijpt 
zijn ogen dicht. 
 
Annemiek Wassenaar. 
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Dorpsgenoten 
 

Bijgaande informatie over ""veilig fietsen""op de elektrische fiets. 
Wilt U de voorlichting ook bijwonen, dan bent U welkom U kunt zich opgeven [zie flyer]. 
Werkgroep Verzoamelstee  
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Onderstaand manifest is namens het Dorpsberaad 
naar de partijen gestuurd, die meedoen aan de 
Provinciale Verkiezingen. 
 
GEEN DOORGAAND VERKEER MEER DOOR ONDER-
DENDAM 
 
Uw partij heeft de ambitie Groningen te besturen 
en te verbeteren in de periode 2023 - 2027. 
Dorpsberaad Onderdendam doet een dringend be-
roep op u. 
 

Wie het kleine niet eert……………. 
Stad en Ommeland kleuren het unieke karakter van 
de provincie Groningen. Afgelopen decennia inves-
teerden we volop in de noordelijke, oostelijke en 
zuidelijke ringweg. De bereikbaarheid van Stad is 
daarmee top geregeld. Met de Lelylijn anticiperen 
we op vlotte ontsluiting naar de Randstad en Duits-
land. Deze grote hoofdaders hebben een aanzuigen-
de werking en doen de verkeersbewegingen in het 
Ommeland groeien. Dit vereist een robuust onder-
liggend wegennet voor de aansluiting van het Om-
meland. 
Provincie zorg voor een bereikbaar én leefbaar Om-
meland! 
Wie A zegt moet ……………….. 
Al decennialang gaat Onderdendam gebukt onder 
doorgaand verkeer. Onderdendam is het Juliana-
plein van het Hogeland. De veiligheid en leefbaar-
heid staat zwaar onder druk door het doorgaande 
verkeer over de erftoegangswegen. Het probleem 
werd in opdracht van de provincie in 2022 door 
Roelofs onderzocht. De mobiliteit neemt toe, het 
verkeer wordt groter en zwaarder. Slechts 13% van 
alle verkeersstromen heeft herkomst of bestem-
ming Onderdendam. Er worden in 2023 pleisters 
geplakt met verkeersremmende maatregelen. Die 

lossen het probleem van het doorgaande verkeer niet 
op. De enige en echte oplossing zit in een grote infra-
structurele aanpassing buiten Onderdendam. 
Provincie doe een vooronderzoek naar mogelijke tra-
cés voor het omzeilen van Onderdendam! 
 

Het Dorpsberaad Onderdendam 
doet een dringend beroep op par-
tijen die de provincie in 2023-2027 
gaan besturen om in deze periode 
een vooronderzoek uit te voeren 
naar mogelijke tracés om het door-
gaand verkeer in Onderdendam 
drastisch te verminderen en de vei-
ligheid en leefbaarbaarheid terug 
te brengen in en om dit mooie 
dorp. 
 

Contact: Elze Klinkhammer,  dorpsberaadonderden-
dam@gmail.com, 06-52084735 

mailto:dorpsberaadonderdendam@gmail.com
mailto:dorpsberaadonderdendam@gmail.com
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Kabels leggen in ons dorp 
 

De heren van Gelder Telecom zijn momenteel druk 
in het dorp bezig met het aanleggen van de snelle 
Delta glasvezelinternetkabels. Elke dag graven 2 
ploegen ongeveer 200 meter kabel onder de stoep 
en bestrating. Mochten er vragen of opmerkingen 
zijn, dan wordt u verzocht om contact met Gelder 
Telecom op te nemen onder het kopje 
“Contactgegevens”. 
 
Martijn Heemstra maakte de volgende prachtige fo-
toreportage over de werkzaamheden: 
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We vieren 350 
jaar Gronings 
Ontzet en daar-
om pakt Thea-
tergroep 
WAARK groot 
uit!  
Staait  n Bis-
schop veur Stad 
is een muzikale 
theatervoorstel-
ling in het Gro-
nings met grote 

verhalen van bekende en onbekende mensen tijdens 
het beleg van Groningen door Bommen Berend.  
Een luchtige en muzikale voorstelling vol liefde, intri-
ges, spanning en humor in een historisch decor. 
 
Het stuk heeft al vele lovende recensies mogen ont-
vangen. 
 
“Over de hele linie wordt er heerlijk geac-
teer”(…)”(www.theaterkrant.nl) 
 
“Pakkende dialogen, op tempo gedreven flitsende 
scenes en een scala aan bizarre verwikkelin-
gen”(Jacques dÁncona in het Dagblad van het Noor-
den) 
 
Komt u ook kijken? 
Datum: vrijdag 24 maart 2023 
Waar: Dorpshuis Zijlvesterhoek, Achterweg 1, On-
derdendam. 
Aanvang: 20.00 uur 
Entree: € 14,50 
 
Kaarten zijn te reserveren via cultuurinonderden-
dam@gmail.com 

Stand van zaken Dorpsbudget 
  

Het Dorpsberaad heeft met enige regelmaat contact 
met dorpen coördinator Vincent van Eck over de 
vorderingen van de plannen voor het dorpsbudget. 
Uit de stemronde voor de inzet van het dorpsbudget 
is een top vijf van ideeën gekomen. De dorpencoör-
dinator heeft de initiatiefnemers van deze ideeën 
uitleg gegeven over wat nodig is om de ideeën ver-
der te brengen. De meeste ideeën moeten worden 
uitgevoerd op grond van de gemeente of andere 
organisaties. Daarom heeft de gemeente de ver-
schillende locaties bekeken. De volgende stap is het 
verder uitwerken van de plannen. Daarvoor is de 
dorpencoördinator in gesprek met verschillende ini-
tiatiefnemers. 
 
De eerste stappen zijn gezet. Het is nog even wach-
ten op concrete resultaten. 
  
Voor in de agenda 
Op 22 maart staat de Algemene ledenvergadering 
gepland voor het Dorpsberaad. Alle leden zijn van 
harte uitgenodigd. 
  
  
Bent u nog geen lid? Stuurt u dan een mail 
naar dorpsberaadonderdendam@gmail.com. Wij 
zorgen ervoor dat er een aanmeldformulier naar u 
toe komt. De kosten voor het lidmaatschap bedra-
gen       € 10,- per jaar  
 
Irma Schuurman. 
 
 

mailto:dorpsberaadonderdendam@gmail.com
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Cultuurdorpen 2023 :  Adorp/Sauwerd 
en Onderdendam  
 
Ieder jaar wijst de gemeente het Hogeland twee 
dorpen aan als “cultuurdorpen”. Voor 2023 zijn dat 
Adorp/Sauwerd en Onderdendam. Om de dorpen 
cultureel met elkaar te verbinden heeft een com-
missie, uit de dorpen, drie activiteiten ontwikkeld 
naast de reguliere activiteiten van de plaatselijke 
culturele commissies. Alle activiteiten zijn gratis toe-
gankelijk. 
 
Het eerste evenement op 13 mei 2023 is een cultu-
rele fietstocht die Adorp via Noord- en Zuidwolde  
en Bedum met Onderdendam verbindt. In ieder 
dorp die de route aandoet wordt een culturele acti-
viteit gepland. In de kerk van Adorp zal de wethou-
der van cultuur Eltjo Dijkhuis om 10.00 uur het 
startsein geven voor dit evenement. Na een rondlei-
ding door de kerk en een muzikale omlijsting van 
Weense walsen gaat de route naar de kerk van 
Noordwolde waar de organist Hans Nomen een or-
gelconcert geeft op het historisch orgel. In Zuidwol-
de speelt de brassband van HEMAN en kan er ge-
luncht worden bij het café Moeke Vaatstra. Na een 
dansvoorstelling in Bedum, sluit de route in DE KERK 
te Onderdendam waar een ensemble van Tim Nobel 
klezmer-muziek zal spelen. Deze manifestatie wordt 
afgesloten met een hapje en een drankje.  
 
13 mei 2023 10.00 uur start in de kerk van Adorp 
eindtijd 17.00 uur in DE KERK te Onderdendam. 
Route en programma worden bij aanvang gratis ver-

strekt.  
 
Op 16 juni 2023 om 16.00 uur worden twee expositie 
geopend in DE KERK van Onderdendam. Kunstenaars 
uit Sauwerd/Adorp exposeren in DE KERK te Onder-
dendam en kunstenaars uit Onderdendam exposeren 
in het kerkje van Wetsinge. De exposities zijn op 17 
en 18 juni én op 24 en 25 juni te bezoeken van 11.00 -
17.00 uur. Toegang is gratis.   
 
Bij de derde en afsluitende evenementen lezen twee 
Groninger schrijvers hun verhalen voor.  
Op zondag19 november Leest Annemiek Wassenaar 
om 16.00 uur haar verhalen in Wetsinge voor en op 
zondag 26 november doet Bé Kuipers dat om 16.00 
uur in het Dorpshuis Zijlvesterhoek te Onderdendam. 
Toegang is gratis.   
 

Hans Stoelinga.  

Adorp/Sauwerd/Wetsinge & Onderdendam 
Kunst—cultuur—erfgoed—eenfeest om te beleven. 
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Nav de avond over de TEN-
NETGELDEN op 25 januari 
jl. heeft Thomas Huiznga, 
voorzitter van de Hengel-
club Onderdendam  onder-
staande brief ingezonden. 
 

Jammer, 
Dat er op de informatieavond besteding Tennet gel-
den, georganiseerd door de Provincie een bedroe-
vend laag aantal personen uit het dorp Onderden-
dam deze avond hebben bezocht. Een voorzichtige 
schatting is dat buiten het bestuur van de dorpsraad 
en de ambtenaren van de provincie globaal 
15 inwoners aanwezig waren.  
Jammer, 
Dat er op de sportvisserij na geen concrete plannen 
werden gepresenteerd. 
Jammer, 
Dat slechts nog geen 5% van de bevolking de moge-
lijkheid heeft genomen om via kaarten ideeën aan 
te dragen. 
Jammer, 
Dat dit de draagkracht voor de nog in te dienen 
plannen niet verhoogd. 
Jammer, 
Dat het sentiment op deze avond negatief was t.a.v 
de sportvisserij. 
Mensen reageerden met: ik heb niets met vissen en 
ben daarom tegen vissteigers. 
Jammer, 
Dat er personen waren die misbruik maakten van 
het ongelimiteerde plakken van stickers, zowel bij 
de plannen die ze ondersteunen als bij de plannen 
die ze niet ondersteunen. Zo was er iemand die bij 
vissteigers 5 rode stickers plakte. Het is duidelijk dat 
op deze manier de vissteigers niet de handen op 

elkaar krijgen. Wij hebben de provincie hierop na de 
vergadering aangesproken. Zij gaven toe dat dit an-
ders had gemoeten en dat iedereen een gelimiteerd 
aantal rode en blauwe stickers had moeten krijgen en 
dat er bij elk project slechts 1 sticker mocht worden 
geplakt. 
Jammer, 
Dat men denkt dat er toename van het verkeer komt 
bij realisatie van de steigers, hiervan zal nauwelijks 
sprake zijn omdat hier duidelijke afspraken over zijn 
gemaakt. 
Jammer, 
Dat men niet inziet dat de vissteigers een sociaal ge-
beuren is en dat er gedacht wordt aan kinderen oude-
ren en minder valide mensen door het plaatsen van 
minder valide steiger. 
Jammer, 
Dat het Dorpsberaad niet vooraf hun zienswijze op 
het nieuwe bestemmingsplan Grote Haver met hun 
(nieuwe) leden heeft gedeeld. 
Gelukkig, 
Hebben wij ons project vissteigers kunnen toelichten 
en de vragen die kwamen konden beantwoorden en 
weerleggen en dat wij een substantieel bedrag bijdra-
gen voor het realiseren van de steigers. 
 

Voorzitter Hengelclub Onderdendam, Thomas Huizin-

ga 

Redactioneel commentaar 

De redactie van het Nijsjoagertje was die avond met 

drie mensen aanwezig. Vandaar dat we op de vol-

gende manier kunnen reageren: de irritatie omtrent 

het plakken van de stickers bij de Hengelclub kunnen 

wij ons volledig voorstellen. Dit had zo niet mogen 

gebeuren. Het gemak echter, waarmee de Hengel-

club aan de ene kant trots is op haar 1300 leden en 

aan de andere kant het toenemende autoverkeer in 

de toekomst telkens bagatelliseert is lastig te begrij-

pen. Indien ieder lid eens per jaar vist, staan er al 

dagelijks 3 auto’s op het FIETSPAD. Daarnaast zijn er 

inmiddels vele ideeën aangedragen voor de invulling 

van de Tennetgelden zonder echter de specifieke uit-

werking. Wij wensen de provincie veel wijsheid toe 

bij het afwegen van de vele ideeën en het daarbij 

behorende dorpsbelang.   

De redactie van het Nijsjoagertje. 

 



12 

 



13 

Bericht van de Werkgroep Onder-
dendam Aardgasluw 
 
Een van de opvallende nieuwe woorden in 2022 was 
‘energiearmoede’. Wat verstaan we daaronder?  Er is 
sprake van energiearmoede wanneer een huishouden 
een energierekening heeft die eigenlijk te hoog is 
voor hun inkomen. Helaas voor veel mensen juist in 
onze regio een dagelijkse realiteit. Bovendien extra 
bitter, omdat het aardgas hier vandaan komt, met 
alle bekende bijkomende problemen. Een oplossing 
voor energiearmoede is het verlagen van de energie-
kosten, maar dat gaat niet vanzelf. Tijdelijke lapmid-
delen, zoals het prijsplafond voor gas en elektra, hel-
pen ons nu deze (zachte) winter door, maar de urgen-
tie om je energiekosten omlaag te brengen blijft voor 
iedereen in de nabije toekomst een belangrijk onder-
werp. Er valt echt veel te winnen met nieuwe tech-
nieken en inzichten op gebied van isolatie en verwar-
ming! Om te laten zien hoe dat kan, organiseert de 
Werkgroep Onderdendam Aardgasluw op 8 maart in 
ons Dorpshuis weer een inspirerende avond voor ie-
dere inwoner die dit onderwerp aanspreekt. De vori-
ge bijeenkomst ging vooral over algemene energiebe-
sparingsmaatregelen en subsidiemogelijkheden, maar 
nu duiken we de concrete gevallen in met voorbeel-
den van huizen uit ons eigen dorp! 
Naar aanleiding van de oproep op de vorige bijeen-
komst hebben een aantal mensen hun woning aange-
meld voor een zogenaamd Energie Prestatie Advies 
(EPA). Deze vijf gekozen woningen vormen een door-
snee van het woningenbestand in Onderdendam, met 
monumenten uit eind 19de eeuw tot huizen uit de ja-
ren 70 van de vorige eeuw. Om een EPA op te kunnen 
stellen wordt een woning op 150 punten doorgelicht. 
Op basis hiervan worden verschillende scenario’s op-
gesteld om de woning zoveel mogelijk energieneu-
traal en aardgasvrij te maken. Dus maatwerk per type 
woning waarbij duidelijk wordt wat de verschillende 
maatrelen op gebied van isolatie en verwarming ople-
veren.  Ook wordt het kostenplaatje en de terugver-
dientijd van de verschillende scenario’s inzichtelijk 
gemaakt in het EPA. 
Op de 8 maart avond vertellen we over de uitkom-

sten van de EPA’s en wat we hier uit kunnen leren 

voor woningen in Onderdendam. Er zijn twee specia-

listen aanwezig voor al uw vragen. Het programma is 

als volgt: 

 

Programma EPA-bijeenkomst 8 maart Grote zaal  
 
Dorpshuis Onderdendam 
 
19.30 inloop met koffie/thee 
 
19.45 uur start van de bijeenkomst.  
 
Onno Bosman (EPA-adviseur), Jantine Koppert en 
Sam van der Meij geven een presentatie met toe-
lichting van de uitgebrachte EPA-onderzoeken, 
waarbij gangbare huizen en monumenten aan bod 
komen. Er is uitgebreid gelegenheid om vragen te 
stellen en enkele bewoners van de EPA-huizen zul-
len een terugkoppeling geven op de uitgebrachte 
adviezen en hoe ze die denken te gaan toepassen. 
 
21.00 Pauze met koffie/thee 
 
21.15 Hoe verder? Na de pauze zal het vooral over 
de uitvoering gaan. Hoe kunnen bewoners elkaar 
steunen bij het zetten van concrete stappen om de 
woning aardgasluw te maken? Welke 
(gemeentelijke) subsidies zijn er mogelijk? Om ons 
te helpen bij deze onderwerpen is een vertegen-
woordiger van de gemeente en een energiecoach 
aanwezig. Ook wordt de opzet van een Energiemail-
krant, waarin we elkaar kunnen helpen met voor-
beelden en tips, toegelicht. 
 
22.00 sluiting, drankje na afloop 

 
Komt allen! 
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Zaterdag 15 april 2023 
15.00-17.00 uur 

Dorpshuis Zijlvesterhoek Onderdendam 
 

 

Heb jij ook spullen en/of kleding waar je op uitgekeken bent? Die vaas die je in een opwelling 

kocht, maar nooit gebruikt? Misschien wordt een ander er wel blij van! 

 

Breng je niet meer in gebruik zijnde spullen in en neem, als je wilt, iets anders weer mee naar 

huis. Alleen brengen of alleen halen kan ook. 

Alle spullen moeten schoon en heel zijn. Liefst geen grote spullen (meubels, wasmachines, 

tv’s)  
 

 

 

Brengen kan al op vrijdag 14 april van 19.00-20.00 uur en op zaterdag 15 

april van 13.00-15.00 uur 
 

 

Voor meer informatie of als je wilt helpen kun je contact opnemen met  

Marte Zwierstra (zwierstra@hotmail.com) 

mailto:zwierstra@hotmail.com
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Kerkdiensten  Hervormde gemeente Onderdendam 

 

Datum uur bijzonderhden voorganger 

05-03-2023 19.00 3e Lijdenszondag ds M. de Jager 

08-03-2023 19.30 Bidstond voor Gewas ds H Marchand 

12-03-2023 19.00 4e Lijdenszondag ds N. Noorlander 

19-03-2023 19.00 5e Lijdenszondag ds G. v. Wingerden 

26-03-2023 19.00 6e Lijdenszondag ds G.v.d.Berg 

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 

Paasactie voor de peuters in herhaling 
 

Ook dit jaar organiseren we 
samen met Bakkerij Hoekstra 
uit Bedum een paasactie! We 
mogen heerlijke suikerbroden, 
krentenbrood en paastulban-
den van de bakker verkopen en 
de winst gaan we gebruiken 
voor uitjes, cadeautjes en 
schoolreisjes voor de peuters. 
De afgelopen twee jaar was 
deze actie een enorm succes. 
We hopen dat jullie ook dit jaar via ons het lekkers 
van de bakker willen bestellen, het bestelformulier 
is aan het Nijsjoagertje toegevoegd. Als u de ingevul-
de bestellijst uiterlijk zaterdag 25 maart bij ons inle-
vert, komen wij in de week voor Pasen uw bestelling 
bij u thuis bezorgen. U mag de bestellijst in de brie-
venbus van de peuterspeelzaal doen, bij mooi weer 
zetten we die buiten voor u klaar. 

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 26 

maart 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. 
 
Woensdag 8 maart  19.30 u Energie Bewo 
     nersavond Dorpshuis  
 
Woensdag 22 maart  Ledenvergadering Dorps 
     beraad  in het Dorpshuis 
     20.00 uur. 
 
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 
 
Vanaf Vrijdag  24 maart    19.00 u: OUD PAPIER 

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 17 mrt, 
14 april en 12 mei, telkens om 
20.00 uur. WELKOM !! 

Winterzwemmen 
Inmiddels hebben zich al 10 mensen opgegeven en 
belangstelling getoond. U kunt zich natuurlijk nog 
altijd aanmelden zonder direct zich vast te leggen 
om volgend winter in het ijskoude Winsumerdiep te 
moeten springen. Ondergetekende probeert in okto-
ber een bijzonder STARTMOMENT te vinden door de 
schrijver Ewout Staartjes, die momenteel zijn boek 
over WINTERZWEMMEN afmaakt, naar Onderden-
dam te halen.  
 
Eddy Buisman, 0622427805 of eltjebuis-
man@gmail.com 


