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Bestuur 
Louis Polstra voorzitter  464366 

Linda Kelder secretaris  433107 

Gerrit Bodde penningmeester 433107 

Yes Witteveen lid   464468 

Vacature lid   wie? 

 

 

Programma  
 

2016 
11 april informatieavond 

‘Driehoek’, 
  aanvang 20.00 uur 
  
23 april ‘opening’ uivernest, 
 14.00 – 18.00 uur 
  

Wekelijks in ons dorpshuis 
dinsdags tekenclub v.a. 20.00 uur 
  
donderdags biljarten vanaf 19.30 uur 
 
zaterdags  open van 16.00 – 21.00 

uur 

 
OUD PAPIER 

Maandelijks op de laatste zaterdag. 
Het schuurtje op het schoolplein is open. 
Volgende data: 
30 april, 28 mei en 25 juni. 

 
Ton van den Hout 
In de nacht van 1 op 2 april 2016 overleed heel 
onverwacht Ton van den Hout. Weer een 
markante figuur die ons verlaat. Hij heeft zich 
enorm ingezet voor de leefbaarheid van Oldenzijl. 
Medeoprichter en eerste voorzitter van de 
Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl, voorzitter 
van de feestcommissie bij het 10-jarig bestaan 
van het oude dorpshuis, betrokken bij het oude 
schooltje en de overgang naar daltononderwijs; 
noem het, of Ton had er wel een aandeel in. Af 
en toe voor de troepen uit, maar onvermoeibaar 
en enthousiast. Ook voor de Stichting 
Nicolaaskerk Oldenzijl heeft Ton grote betekenis 
gehad. Hij heeft er bovenop gezeten dat 
Oldenzijlsters zelf een rol gingen spelen in de 
stichting. Met succes. Veel heeft hij 
georganiseerd: talloze concerten en ook lezingen 
en exposities. Precies vijf jaar geleden werd de 
kerk - toen net uit de steigers na ingrijpende 
bouwwerkzaamheden –  
feestelijk heropend. Wie  
herinnert zich niet de  
spectaculaire theater- 
productie ”Hoe overleef 
ik Romeo”, waarvan het  
hele dorp het decor was, van haventje, boerderij 
van Klaas en Gea tot de prachtig verlichte kerk, 
de fraaie kunstwerken op markante plekken in en 
net buiten het dorp, het lint van keramische 
kunstwerken (cocons) in bijna alle tuinen, het 
kwartetspel (!), vele optredens, het voltallige 
college op bezoek én Max van den Berg? Ton was 
ook de motor achter de Muzikale Fietsroute, die 
voor het eerst werd gehouden in 2009 en vorig 
jaar een lustrum vierde. Als inspirator en 
gangmaker heeft Ton de Nicolaaskerk op de kaart 
gezet. Dat nog steeds gezegd wordt: „De 
Nicolaaskerk? O, dat is die kerk waar zoveel 
wordt georganiseerd!”, kan voor een heel groot 
deel op zijn conto worden geschreven. De  
afronding van zijn laatste project, ‘de Driehoek’, 
maakt hij helaas niet meer mee.  
 

mailto:olnzielster@ziggo.nl
http://www.oldenzijl.nl/
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Oplevering ooievaarsnest 
Op zaterdagmiddag 23 april is er van 4 tot 6 een 
bijeenkomst voor de aandeelhouders van het 
ooievaarsnest. Wij serveren dan soep en brood 
en wat lekkers te drinken naar keuze. 
 

 
 
Het is de bedoeling dan de paal officieel te 
“openen” voor een ooievaarspaar en een ieder die 
dat wil mag zijn naam op de paal schrijven. 
I.v.m. de catering vragen wij om opgave voor 
dinsdag 19 april bij Diana Kolkman (464331), 
Liesbeth Span (464366) of Joke Noordam 
(464567). Ook aspirant-aandeelhouders zijn van 
harte welkom. De financiering van de paal kwam 
tot stand via een crowdfunding onder 
dorpsgenoten en een zeer royale sponsorbijdrage 
van Landbouwmechanisatiebedrijf Lourens. 
Het uivercomité 

De tijd staat stil in Oldenzijl 
Het uurwerk van de kerk is stilgezet. Alle 
tandwielen zitten dik onder kalkstof door het 
afbikken van de stuclaag. Dat levert té veel 
slijtage op. Als het werk klaar is moet het 
mechanisme eerst schoon geblazen worden met 
een luchtcompressor. 

 
Het luiden van de klok om 12 uur gaat buiten dit 
systeem om en gaat wel gewoon door.  

 
 

Gezamenlijke kerstmaaltijd 
In het vorige nummer ontbrak door ruimtegebrek 
aandacht voor het traditionele en weer zeer goed 
verzorgde kerstmaal. 
 
En hoewel de 24e december al enige tijd achter 
ons ligt, willen wij hier toch niet aan voorbijgaan. 
Des te meer omdat het maal met veel inzet en 
creativiteit van vrijwilligers tot stand is gekomen. 
Hulde aan de werkers voor het resultaat en 
jammer dat er minder deelnemers waren dan in 
de voorgaande jaren.  
 

 
 

 

http://www.oldenzijl.nl/wordpress/2016/03/23/de-tijd-staat-stil-in-oldenzijl/
http://www.oldenzijl.nl/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/image001.jpg
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Ledenvergadering ijsvereniging 2016 
Op vrijdag 12 februari, om precies 20.04, opende 
voorzitter Dick Sikkema de jaarlijkse 
ledenvergadering van de Hardrijderijvereniging 
Oldenzijl en Omstreken. 
 
Aanwezig waren: Dick, Arne-Jan, Ad, Marten, 
Frans, Marja, Leo, Louwe, Louis, Vera, Dorien, 
Eric, Yolande, Gea, Paul, Yes, Joke, Danny en 
Liesbeth, en misschien nog meer? 
De vergadering stond stil bij het overlijden van 
vader van Marjolein, die ook lid was van de 
vereniging.  
Daarna vertolkte de voorzitter zijn blijdschap over 
de aanwezigheid van Louwe na zijn heupoperatie. 
De andere bestuursleden gaven aan dat ook het 
aanwezig zijn van de voorzitter verheugend was, 
gezien zijn ziekte en operatie in de afgelopen 
periode. 
 

 
Dick en Ad hebben het druk met besturen 

 
De agenda  
De notulen van de jaarvergadering werden 
voorgelezen en goedgekeurd. Het verslag van de 
penningmeester werd met vreugde ontvangen en 
de kascommissie (Vera en Dorien) verleende 
décharge. De lotenverkoop was, zoals altijd, weer 
een daverend succes, alhoewel Jacob nog altijd 
wordt gemist! 
 
Na de pauze werd Eric als nieuw kascommissielid 
gekozen, Vera werd bedankt voor haar trouwe 
diensten. Liesbeth was aftredend bestuurslid en 
mocht een bos mooie bloemen ontvangen. Danny 
wilde wel deelnemen aan het bestuur en iedereen 
was hier erg blij mee. Dick werd stilzwijgend voor 
een nieuwe periode gekozen in het bestuur. 

 
Leo heeft een nieuw logo ontworpen voor de 
ijsvereniging, wat door de aanwezigen zeer werd 
gewaardeerd. Het logo zal nog worden 
uitgezaagd door leerlingen van Arne-Jan. Het is 
een combinatie van een schaats en een 
striekiezer. 
 
Rondvraag 
Tijdens de rondvraag kwam de vraag of we 
voortaan ook eerder in het seizoen kunnen 
vergaderen en ter plekke wordt besloten om dit in 
november 2016 te doen. 
In de zomer activiteiten organiseren werd eerdere 
jaren steeds wat afgehouden, maar het aantal 
“slappe” winters is nu te hoog. Voor dit jaar wordt 
door het bestuur daarom gekeken naar 
striekiezerglieden, ofwel curlingmogelijkheden, 
zonder ijs, maar op wieltjes. En op 11 maart zal 
er weer een tocht richting Kardinge worden 
georganiseerd. 
 
Na afloop van de vergadering werden de 
Wereldwinkelprijzen en bloembollen verdiend  
door lotenkopers en bingowinnaars. Sommigen 
stelden dit op prijs, anderen verlangden terug 
naar taart en Action. Volgend jaar nieuwe kansen 
en ook letterlijk nieuwe prijzen! 
 

Biljartkampioen 
In het eerste competitieseizoen van biljartclub 
Het Keutje, 1985/1986, werd Frans Aué 
kampioen. Frans en Ina woonden toen nog in 
Uithuizen. Toenmalig voorzitter Ton van den 
Hout, van de Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl 
VDO, betrok de toekomstige bewoners al direct 
bij het dorp, o.a. door ze uit te nodigen voor de 
officiële opening van het dorpshuis, de 
voormalige woning bij de school en Frans bij de 
biljartclub.  
 

 
Frans na dertig jaar weer kampioen 
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Werk aan kerk in uitvoering 
Op 22 februari is eindelijk een begin gemaakt met 
het herstel van de aardbevingsschade aan de 
Nicolaaskerk. Tegelijkertijd wordt er regulier 
onderhoud gepleegd en worden dakgoten 
aangebracht om het vochtprobleem nog beter 
aan te pakken. Dit betekent ook dat de kerk 
ongeveer drie maanden gesloten zal zijn voor het 
publiek. 
 

 
Banken en de preekstoel heel goed ingepakt 
 

 

 
 De kapitelen mooi in het zicht 

 

 

 
Ontpleisterde noordkant 

 
Het pleisterwerk binnen is verwijderd waardoor 
ook de aanzetten van oude gewelven zichtbaar 
worden. Waarschijnlijk is de hele kerk overwelfd 
geweest, met in totaal vier gewelven. Ook te zien 
is dat de westelijke traveeën opnieuw zijn 
opgebouwd. In elk geval na dat de gewelven 
waren ingestort / gesloopt, want westelijk van de 
overgang ontbreekt de gewelfaanzet. 
Het verwijderen van het pleisterwerk ging met 
een ongelooflijke hoeveelheid stof gepaard.  
 

 
Stof! Goed te zien toen het zonnetje even doorbrak 
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De hoeveelheid stof was zo groot dat het 
geplande opzetten van een proefstuk pleisterwerk 
op 21 maart niet kon doorgaan. Om goed te 
stuken moeten de muren absoluut stofvrij zijn. 
Het zal nog een hele klus zijn om dat voor elkaar 
te krijgen. Inmiddels zijn drie proefstukken 
opgezet. Om een goede keuze te kunnen maken, 
moet de pleisterlaag echter eerst nog goed 
drogen. Buiten werd ook hard gewerkt. Ën hoog! 
 

 
Dak-acrobaten  

 
 

 
Ook sommige graven buiten zijn ingepakt , tegen 
vallen puin en ander mogelijkonheil 
 
Door de week mag de compressor bij Raymond 
en Christine in de carport. Voor het paasweekend 
ging hij weer mee terug naar Emmen. 
 

 

 
Werkers op weg naar het paasweekeinde 

 
Orgel 
De ontwikkelingen rondom het orgel zijn ook in 
een stroomversnelling terechtgekomen. Toen 
bekend werd dat er voor de subsidieregeling voor 
orgels nog maar weinig aanmeldingen waren, is 
besloten om te proberen ‘ons’ orgel nog mee te 
laten liften. Maar dat betekende dat de 
subsidieaanvraag vóór 1 april ingediend moest 
zijn.  
 

 
Zo zal het er ongeveer uit gaan zien 

 
Met stoom en kokend water is alles op alles 
gezet, zowel door de Stichting Nicolaaskerk 
(Marien!!) als door de Stichting Oude Groninger 
Kerken (eigenaar van het orgel) en 
orgeldeskundige Theo Jellema om de aanvraag 
rond te krijgen. Dat is gelukt. Die subsidiering 
voorziet in 60% van de kosten. Voor de overige 
40% moeten andere fondsen worden gevonden.  
De verwachting is dat dat gaat lukken. Ander 
heet hangijzer was/is het verkrijgen van een 
omgevingsvergunning, iets waar een periode van 
26 weken overheen gaat. Van alle kanten is 
echter medewerking verleend om toch alvast de 
subsidieaanvraag mogelijk te maken.  
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Ledenvergadering VDO 2016 

Op vrijdagavond 22 januari 2016 zijn achttien 
mensen aanwezig, en negentien mensen hebben 
zich afgemeld. Louis, positief als altijd, ziet het als 
een goed teken dat zoveel mensen zich betrokken 
genoeg voelen om zich in ieder geval af te 
melden. 
Marja vraagt of in het verslag van 2015 het 
antwoord kan worden gegeven op de vraag of 
Jim-David nu wel of niet deel gaat uitmaken van 
het bestuur. Later blijkt, als het wordt 
voorgelezen door Louis, het antwoord al in het 
jaarverslag van de secretaris te zijn opgenomen.  
 
Financieel verslag 
Het verslag van de penningmeester, Gerrit, roept 
vragen op. Vooral omdat er nu veel minder 
posten in het overzicht zijn gekomen. Zo mag de 
container van de maatschap Witteveen voortaan 
gebruikt worden door het dorpshuis omdat de 
schoolcontainer plotseling is weggevallen. Maar in 
het algemeen is men van mening dat het er goed 
uitziet. Ook de kascommissie is tevreden: Martijn 
en Diana verlenen decharge. 
 
Na de pauze is het tijd voor de verkiezingen: 
Martijn is uit de kascommissie en Liesbeth neemt 
zijn plaats in. Voor het bestuur is Linda wederom 
verkiesbaar en ook Leo van Meurs heeft zich 
aangemeld. Het bestuur is dan ook nu weer 
compleet.  
 
Over ontwikkelingen rondom de school is er geen 
nieuws. Het gebouw staat leeg en wij kunnen het 
dus gebruiken tot de gemeente er een 
bestemming voor heeft. Quilttentoonstelling? 
Ideeën? Melden bij het bestuur. 
 
Activiteiten 2016 
De activiteiten worden weer georganiseerd door 
de leden. Bouke wil weer volleybal opzetten, 
Diana en Liesbeth geven weer een high tea, 
Diana organiseert het oudejaarsfeest, Jolanda 
gaat na of er weer een toneelvoorstelling kan 
komen en Anton organiseert jeu de boules.  
Voor dauwtrappen en neutnschaitn worden nog 
mensen gezocht en er wordt bekeken of er weer 
kookmiddagen kunnen worden gestart.  
 
Over de bardienst 
Er zijn nog maar drie koppels over voor de 
bardienst en dat is veel te weinig. Waarom dit zo 
is, weten we niet. Het bestuur zal een brandbrief 
sturen naar alle leden en daarin ook de 
 

 
mogelijkheid aangeven om niet mee te draaien in 
een rooster, maar wel een aantal keren keer per 
jaar bardienst te doen. Misschien dat we zo wel 
“rond” komen. Anton en Jolanda kunnen in ieder 
geval wel als invallers gevraagd worden, super!  
In dit verband wordt ook opgemerkt dat we 
allemaal wel een rol (kunnen) spelen in het dorp. 
Niet alleen bardienst maar ook een rol als 
bezoeker van het dorpshuis, schoonmaken, werk 
voor de OL’NZIELSTER en de Stichting 
Nicolaaskerk. 
 
De joker 

 
Bier is beter dan een joker 

 
De joker is vorig jaar aan Geurt uitgereikt, maar 
hij betoogt dat dit een Limburgs en carnavalesk 
gebruik was, waarbij mensen belachelijk werden 
gemaakt en hij weigert daarom iemand anders 
aan te wijzen.. Daarmee valt de joker terug aan 
het bestuur, die volgend jaar de joker weer zal 
uitreiken. 
 
De rondvraag 
Eric vraagt zich af hoe het nu zit met de 
lantaarnpalen aan de Battenweg. Volgens hem 
lijkt er op dat er meer palen gepland zijn door de 
gemeente. Eric zal hier zelf contact over opnemen 
met de gemeente. 
 
Danny vraagt of de kassa gerepareerd kan 
worden. Jolanda verwijst naar het repaircafe, het 
bestuur zal dit gaan doen. 
 
Bouke geeft aan dat de scheve dakpan al een 
maand geleden is gemeld bij de gemeente, maar  
er is nog niets mee gedaan. Louis zal dit 
nogmaals aangeven bij de gemeente.  
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Frans meldt dat hij onlangs iemand heeft gezien 
met een auto en een ladder en gaat er van uit dat 
de verschoven dakpan is teruggelegd. 
 
Louis zal ook contact zoeken met Virol over het 
plaatsen van een container voor oud papier, liefst 
van vrijdag tot maandag. 
 
Jan vraagt zich af hoe het staat met de aanpak 
van de driehoek op het kruispunt. Het blijkt af te 
hangen van het vinden van fondsen. Wanneer die 
er zijn, zal het allemaal nog aan het dorp worden 
voorgelegd. 
 
Jan en Sietze wijzen op de last die trekkers 
hebben of kunnen hebben op de driehoek en 
trouwens ook voor de kerk. Het overzetten van 
de pomp naar de berm is veel te duur, dus nu 
geen optie. 
 
Jolanda vraagt of de OL’NZIELSTER niet meer per 
post, maar per mail verstuurd kan worden, 
ondanks het feit dat hij ook integraal op de 
website komt. Dit wordt afgesproken. Ook gaat 
Diana een besloten Facebookpagina maken, 
waarop de activiteiten en dergelijke kunnen 
worden opgenomen. 
 
Sietze stipt nogmaals de overlast aan die de 
boeren op de weg ondervinden en vraagt zich 
wanneer er weer sprake is van herinrichting. Na 
een uitgebreid gesprek wordt afgesproken dat 
iedereen die last heeft van hobbels en bobbels en 
verzakkingen in de weg dit OOK zelf meldt bij de 
gemeente. 
 
Corrie vraagt of de snelheidsmeting al is geweest. 
Dat blijkt zo te zijn en het bestuur zal achter de 
uitslag aan gaan. 
  
Gezien het feit dat er zeer gladde wegen zijn 
gemeld, wordt besloten om het spel niet te 
spelen. Marja en Leo hebben dit spel bedacht, 
maar het blijft nu een geheim tot volgend jaar! 
 

Een eigen ijsbaan 
Deze winter telde een paar dagen dat het hele 
noorden figuurlijk -maar soms ook letterlijk- op 
z’n gat lag vanwege stevige ijzelval. En vlot 
daarna volgden enige centimeters sneeuw.  
 
Dit verleidde Ad en Arne-Jan tot het vegen van 
een heuse ijsbaan op het schoolplein. 
 
 

 

 
 

  
 
Er is gebruik van gemaakt, maar door een 
voortijdige dooi-inval kwam aan de schaatspret 
snel een einde. Jammer, maar helaas! 
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Uitnodiging informatieavond 

Driehoek/kruising 
Oldenzijlsterweg/Hommesweg/Baalkjepad 
 

 
Aanpak is geen overbodige luxe. Desolaat hoekje zo 

 
Al meer dan anderhalf jaar was de werkgroep 
“Driehoek Oldenzijl”, bestaande uit Christine 
Vriens, Paul de Voigt en Ton van den Hout (op 2 
april 2016 overleden), bezig met een plan voor 
die “Driehoek”. Een voorontwerp voor een 
vernieuwde Driehoek is al eerder aan jullie 
voorgelegd. 
 
Er is in de afgelopen periode regelmatig overleg 
geweest met de gemeente, zowel over praktische 
haalbaarheid als over financiën. De eerste stap in 
de financiering is onlangs gezet. De gemeente 
heeft 10.000 euro subsidie toegezegd om verder 
te kunnen gaan met ontwerp en uiteindelijke 
uitvoering. Nu is het tijd voor de volgende stap: 
het definitieve ontwerp!  
 
Graag willen we jullie daar over informeren en 
over de activiteiten van de werkgroep in het 
afgelopen jaar. En ruimte bieden voor suggesties 
op het plan.  
Daarvoor organiseren VDO en de werkgroep een 
informatieavond op 11 april om 20.00 uur in het 
dorpshuis. Van het ontwerpbureau KAZA zal 
Winfried aanwezig zijn om toelichting te geven op 
het voorontwerp en verdere stappen. Ad Prins zal 
de avond voorzitten. 
Namens VDO en de werkgroep “Driehoek”. 

 
 
 
 
 

Geheel in de geest van Ton en in overleg 
met Maaike  gaat de bijeenkomst, ondanks 
het overlijden van Ton, door.  

 

Onderhoud dringend nodig 
De Driehoek is niet enige onderwerp in het dorp 
waaraan aandacht zou moeten worden besteed. 
Neem nu het bankje op het schoolplein, dat zakt 
haast in elkaar als je er naar kijkt. 
 

 
Misschien een idee voor de volgende DOE.nl -dag? 

 

Klaas 
Klaas vierde op 1 april in het dorpshuis zijn 25-
jarig jubileum in dienst bij Sietze. Zeker in de 
huidige tijd is dit een felicitatie waard. Hierbij 
dus! 
 

 
 


