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OL’NZIELSTER 
 
Uitgave:  
Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl 
en Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl 
juli 2015, 26e jaargang, nummer 105  
 
Redactie adres: Oldenzijlsterweg 27 
0595-464376 olnzielster@ziggo.nl 
www.oldenzijl.nl en 
www.nicolaaskerkoldenzijl.nl 
 

 

Bestuur 
Louis Polstra voorzitter 464366 

Linda Kelder secretaris 433107 

Gerrit Bodde penningm. 433107 

Yes Witteveen lid  464468 

Vacature lid  wie? 
 

 

  Programma Lutje Brussel 2015 
  Zaterdags open van 16.00 – 21.00 uur 
  m.u.v. 12 september dan 

  open vanaf 21.00 uur. 

 

Laatste OL’NZIELSTER op papier? 
Het zou zomaar kunnen dat deze 
dorpskrant niet meer op papier verschijnt.  
Want het kopieerapparaat zal uit het 
schoolgebouw verdwijnen. 
Het apparaat, dat door de school en de 
dorpsvereniging gezamenlijk werd gebruikt 
en betaald, is door Lauwers&Eems 
geleased en wordt hier weggehaald. 
 
Wat er nu verder gaat gebeuren is niet 
duidelijk, zodat er mogelijk na 105 
nummers een eind komt aan 25 jaar 
papieren berichten over de gebeurtenissen 
in Oldenzijl. Gedacht wordt aan een  
digitale versie, waarop de vormgeving van 
dit nummer wat vooruitloopt. 

 

 

De Schutsluis sluit 
ODBS De Schutsluis fuseert met OBS 
Onnema in Zandeweer. Het gebouw in 
Oldenzijl sluit. Het schoolteam wilde graag 
iedereen die hier gewerkt heeft, op school 
heeft gezeten, hier in het dorp woont en 
andere belangstellenden de mogelijkheid 
geven om nog een kijkje te nemen in de 
school, voordat de deur op slot ging. 
Na het midzomerfeest op vrijdag 19 juni, 
was het zover. Het was druk. 
 

De verhuizing 

 
4 juli2015 
 

Het bestuur in gesprek met de 
gemeente 
Op 9 mei is er met het College van B&W 
gesproken in het kader van hun periodieke 
dorpenbezoek. Burgemeester Van Beek en 
bijna alle wethouders waren aanwezig. We 
hebben gevraagd om een snelheidsmeting 
op de Paapstilsterweg, en die is toegezegd.  

 
School 
Bij hetzelfde bezoek van het College van 
B&W is onze bijeenkomst over de school in 
februari aan de orde gesteld. Het college 
vond het heel positief dat wij daar nu al 
over praten. 
 
Ook al zal de gemeente als eigenaar 
formeel het laatste woord hebben, ze wil te 
zijner tijd graag horen wat onze voorkeuren 
zijn: de gemeente wil zo veel mogelijk 
samen optrekken. 
  

http://www.oldenzijl.nl/
http://www.nicolaaskerkoldenzijl.nl/
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Inmiddels 
Woensdag 13 mei is er een bijeenkomst 
geweest in het dorpshuis. Doel van de 
bijeenkomst was om te bespreken wat de 
inwoners van Oldenzijl vonden dat er met 
het schooldeel van het gebouw zou moeten 
gebeuren.  
Een lijn was “wonen” en de andere lijn was 
“kinderen”. Bijvoorbeeld kinderen die het 
moeilijk hebben op school, of zieke 
kinderen, kinderopvang. Wonen in alle 
variaties, behalve jongeren (lijkt niet zo’n 
goeie plek voor hen). 
Er is een groepje samengesteld van Ad, 
Christine en Louis. Zij zetten iets op papier, 
mailen dit rond, en dan wordt er later weer 
over doorgepraat. Nieuwe ideeën blijven 
welkom! 

 
Vervolg 
Op 11 mei, hebben we een tweede 
bijeenkomst over de school gehad. 
Van diverse kanten hoorden we dat L&E 
nog in beraad is over een andere invulling 
van de school. Dat beraad wachten we nog 
even af, ook al hebben we het ook gehad 
over wat onze voorkeuren zijn als de school 
leeg komt en de gemeente weer eigenaar 
wordt. 

 

Kinderen Schutsluis feestelijk 
bedankt 

Eén week voor de vakantie reed een 
Italiaanse ijsbus voor bij school. Een 
verrassing voor de kinderen en het 
personeel die was geregeld door de 
Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl. Niet 
zonder reden. Toen in 2007 de Nicolaaskerk 
werd overgedragen aan de stichting, 
besloot het bestuur al snel dat het goed 
was om de kerk alle dagen geopend te 
hebben. Op die manier konden immers 
zoveel mogelijk mensen van de mooie kerk 
genieten, zowel van buiten als van binnen. 
Mede door allerlei wandel- en fietsroutes 
komen er veel wandelaars en fietsers door 
het dorp. Zij blijken het zeer op prijs te 
stellen dat de kerk toegankelijk is.  

Maar … er moet natuurlijk wel iemand zijn 
die de deur opent.  

In de kinderen van de Schutsluis vond de 
stichting heel goede sleutelbewaarders. 
Trouw draaiden ze ’s ochtend, met een heel 
grote sleutel, de deur van het slot en 
hingen de Groninger vlag op aan het hek, 
ten teken dat bezoekers welkom zijn. Door 
de verhuizing van de school komt er een 
einde aan jaren van samenwerking tussen 
kinderen en de Stichting Nicolaaskerk. Om 
de kinderen te bedanken voor hun trouwe 
diensten was de ijscoverrassing bedacht.  

 

Het streven is om de kerk dagelijks 
geopend te houden. De eerste vrijwilliger, 
Abel (Bugel) heeft zich al aangeboden! 

Muzikale fietsroute 30 mei 2015 

 
 
Yvonne(l)  en Lisa van Dongen speelde in de 

Nicolaaskerk voor een zeer aandachtig  
publiek, dat genoot van de muziek van Corelli, 

Beriot, Ysaye en Copland. 
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Factor 3P 

  

Tot dusver telde de zomer twee snikhete 
vrijdagen en een korte hittegolf. Niet voor 
één gat te vangen creëerde het team van 
De Schutsluis hun eigen factor 3P. 
 

Amanda en Gerko getrouwd 
 

 
 

 
Foto Herman Spier-Bedum 
 

Gerko Knol –oud-deelnemer in het tv-
programa ’Boer zoekt vrouw’- en Amanda 
Witteveen vertrokken in deze unieke auto 
vanaf het ouderlijk huis van Amanda in 
Oldenzijl. De auto is een 12 cilinder Packard 
1107 uit 1934. 

Schutsluis en Onnema worden 
Nijenstein. 

Vrolijke vlaggetjes, kleurige ballonnen en 
suikerspinnen en een geur van popcorn. 
Een paar week voor de zomervakantie werd 
de nieuwe naam van de beide scholen die 
samengaan onthuld. Aan Germt 
Broekhuizen en Frans Aué, de oudste 
inwoners van respectievelijk Zandeweer en 
Oldenzijl de eer om, samen met Sanne 
Timans en Alaya Riepma, de jongste 
kinderen van beide scholen, de 
onthullingsplechtigheid van de nieuwe 
naam voor hun rekening te nemen. Germt 
Broekhuizen hield het kort: „Ik hoop dat de 
school nog jaren open mag blijven in 
Zandeweer.” Daarna werd de naam 
onthuld: OBDS Nijenstein, waarbij obds 
staat voor openbare daltonschool. Het 
bijbehorende logo is ontworpen door Vita 
van der Lijke, ouder van De Schutsluis. 
Nijenstein, een naam die door twaalf van 
de vierenveertig inzenders was bedacht, 
heeft een historische achtergrond. Evenals 
Onnema is ook de naam Nijenstein 
verbonden aan een borg, namelijk die van 
de familie Scheltema Nijenstein. De borg 
lag in de bocht van de oude weg van 
Zandeweer naar Zevenhuizen. De borg 
heeft een oudere voorganger gehad, 
tegenover Noorderweg 15 in Zandeweer, 
waar nu Groenewoud Dakdekkersbedrijf 
zit. „Ziedaar de verbinding”, aldus Frans, 
„Noorderweg, Zandeweer, Schutsluis.” 
Nijenstein, een naam met historie en met 
een klank van toekomst: een goede naam 
voor deze fusieschool, daar was men het 
over eens. Na de vakantie starten ca. 70 
kinderen op de nieuwe OBDS Nijenstein. 
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Stolperstein voor Jan Huizingh 

De plannen voor een Stolperstein voor Jan 
Huizingh krijgen nu concreet vorm. 
Kunstenaar Gunter Demnig komt op 
vrijdag 30 oktober naar Oldenzijl om de 
eerste Stolperstein in de gemeente 
Eemsmond te leggen. ’s Morgens om 10 
uur zal dat plaatsvinden in aanwezigheid 
van onder andere burgemeester Marijke 
van Beek en wethouder Harry Sienot. En 
hopelijk veel dorpsgenoten! De 
gemeenteraad van Eemsmond vroeg het 
college te onderzoeken over er 
Stolpersteine geplaatst kunnen worden in 
de gemeente. Het college heeft daar 
positief op gereageerd. “Door het 
aanbrengen van Stolpersteine krijgen de 
omgekomenen weer een plaats in de 
Eemsmondse samenleving” staat te lezen 
in een memo. De gemeente verleent per 
steen een subsidie van 60 euro (de totale 
kosten bedragen 120 euro), met een 
maximum van tien per jaar. 

 

Het project Stolpersteine loopt sinds het 
jaar 1994. Tot maart 2014 had Demnig al 
46.000 Stolpersteine geplaatst in meer 
dan duizend steden en dorpen in Europa. 

Bijzondere herdenking  
Op 20 augustus 1940 spoelde het lichaam 

van Pilot Officer Ronald William (Bill) Pryor 

aan bij de dijk achter Uithuizen. Tot aan 

bij Delfzijl, zijn lichamen gevonden van 

andere bemanningsleden uit de 

bommenwerper van Royal Air Force (RAF).   

Marjo Stevelmans, auteur, is sinds een 
bezoek aan het graf van Bill Pryor 
gegrepen door deze piloot. Ze wil weten 

wat er precies is gebeurd en gaat op 
onderzoek uit. Het resultaat is een 
fascinerend verhaal over een jonge piloot 
die zijn leven gaf voor onze vrijheid.  
  
Herdenking op 20 augustus   

De herdenking vindt op 20 augustus op 
twee locaties in de gemeente Eemsmond 
plaats in het bijzijn van familieleden - die 
uit onder andere Engeland en Canada 
overkomen - een afvaardiging van de RAF 
en van de Commonwealth War Graves 
Commission. De  
Regimentsfanfare Garde Grenadiers en 

Jagers (RFGGJ) hebben aangegeven dat 

zij in principe de muzikale omlijsting 

verzorgen.   

  
Monument op de dijk   

De Royal Air Force heeft de gemeente 
Eemsmond een plaquette geschonken ter 
nagedachtenis aan deze jonge bemanning. 
Bij de dijk is een plaats gekozen als 
symbolisch middelpunt van de 
aanspoelplekken van de bemanning van 
Wellington R3202. Dit monument, met een 
informatiebord waarop het verhaal kort 
beschreven staat, wordt ook op deze dag 
onthuld.   

 Burgemeester Marijke van Beek ontvangt 
de internationale en plaatselijke gasten op 
het gemeentehuis en is de gehele dag 
aanwezig. "Het is een aangrijpend verhaal 
dat zich tijdens de oorlog hier heeft 
afgespeeld…ik vind het dan ook mooi dat 
we op deze wijze, deze dappere piloot hier 
op de plek waar hij gevonden en begraven 
is, kunnen herdenken in het bijzijn van 
familieleden en betrokken organisaties.   

 

Bommenwerper (B-17 ) met bemanning  


