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Vanaf het eerste nummer van 2016 is de
dorpskrant van Oldenzijl al te vinden op de
website van het dorp:
www. Oldenzijl.nl/wordpress

Bestuur

Louis Polstra voorzitter
Linda Kelder secretaris
Gerrit Bodde penningmeester
Yes Witteveen lid
Vacature
lid

De melding is wat laat, evenals het
oktobernummer, maar soms loopt dat zo. In
plaats van het oktobernummer leest u nu het
novembernummer. En daar bent u vast niet op
achteruit gegaan.

464366
433107
433107
464468
wie?

Onze oudste inwoner is overleden.
Op 15 oktober jl. overleed mevrouw Buurma, de
oudste inwoner van ons dorp. 94 Jaar en tot het
eind betrokken bij de omgeving en het dorp.

Uitnodiging

Het bestuur zoekt drie kandidaten om na de
komende jaarvergadering het bestuur weer
compleet te maken. Een prachtkans om met
goede ideeën of positief kritische blik een
bijdrage aan ons dorpsleven te leveren!
Graag melden bij een van de bestuursleden.

Programma
2016
3

dec.

16

dec.

2017

1 januari

16.00 uur, Sint Nicolaas.
Opgave: Lonneke, 464304.
18.00 uur, Drank en Spijs,
Opgeven bij Diana, 464331 of
Liesbeth, 464366
Kerststukjes maken. Nadere
informatie is al verspreid.
00.30 uur ontmoet en groet
elkaar in het nieuwe jaar.

Wekelijks in ons dorpshuis
dinsdags

Tekenclub v.a. 20.00 uur.
Nieuwe deelnemers welkom,
donderdags Biljarten vanaf 19.30 uur
zaterdags

Open van 16.00 – 21.00 uur

.
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Showtime in Oldenzijl

Boer Gerko heeft een zoon
kopten De Telegraaf, het Dagblad van het
Noorden en andere bladen. De zoon is genoemd
naar Gerko’s acht jaar geleden overleden vader
en heet Siebrand. Gerko heeft in 2007
deelgenomen aan het TV-programma Boer zoekt
Vrouw.

Amanda ook
Het verheugt ons u te kunnen melden dat, al
doen de bladen anders vermoeden, Siebrand ook
de zoon is van Amanda Witteveen.
Geboren
Grootvader Bouke met Finn

Ilse met Mette Klaasje en Martijn met Arne Lubertus

Ze waren al 16 jaar samen
en besloten op 5 augustus
huwelijksbootje te stappen.

jl.

in

het
Zoon van Marjolein en Danny Witteveen,
broertje van Ruben en Tess

Nog meer verjonging
Onlangs vertelde een bord in de tuin van de
Battenweg 1 (voorheen Jaap en Tineke) dat
Mariska Twellaar en Rick van Regteren een zoon
hebben gekregen. Hij heet Tom.

Stuur eens een kaartje
Acht lange en bange weken verbleef Joke
Noordam in het Martini-ziekenhuis, geveld door
een ernstige ziekte. Dinsdag 15 november is zij
voor revalidatie verhuisd naar Beatrixoord. Dit
kan nog een lange tijd in beslag nemen.
Stuur eens een kaartje:
Joke Noordam-Middelburg
UMCG, locatie Beatrixoord
Afdeling BO, kamer 12
Postbus 30.002
9750 RA Haren

Gerrit, Linda en zoon Tim
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Dorpenronde in Oldenzijl

Waren het niet de voormalige gemeente
Uithuizermeeden -waarvan ook Oldenzijl deel
uitmaakte- en de inwoners daarvan, die de
aanzet gaven tot het ontwikkelen van de haven?
Onze burgemeester mag trots zijn op het
resultaat van haar inspanningen de Eemshaven te
behouden en zo ongerechtigheid te voorkomen.
En natuurlijk is de levensvatbaarheid van BMWE
daarmee gediend.

Dinsdag 7 september kwamen het college van
burgemeester
en
wethouders,
de
gemeentesecretaris, de ambtenaar belast met
herindelingsperikelen en de communicatieadviseur van de gemeente Eemsmond naar ons
dorpshuis om het dorp bij te praten over de
herindeling en wat daar aan vast zit.
Een schamele negen inwoners hadden gevolg
gegeven aan de oproep voor de vergadering. Dat
heeft overigens weinig invloed gehad op de
kwaliteit van de bijeenkomst, die de tweede was
in een reeks waarin Oosternieland –in ons
dorpshuis- het spits afbeet. Marja Spakman was –
hoewel dorpelinge- aanwezig als notulist in
opdracht van de gemeente Eemsmond

Burgemeester Marijke van Beek gaf op
enthousiaste wijze een helder overzicht van de
stand van zaken. En ook van de motieven van de
keuzes die gemeente heeft gemaakt. De eerste
keus was de inmiddels G7 gedoopte variant van
de herindeling. Een grote gemeente met ca.
100.000 inwoners en een gebied ‘van Lauwerszee
tot Dollard tou’.

Daarna kwam de vraag aan de orde wat de
inwoners van Oldenzijl verwachten en wensen bij
en/of na de herindeling. Dat werd duidelijk op
briefjes geschreven. Hierbij kwam een aantal
wensen naar voren, zoals:

Daarover is geen overeenstemming bereikt.
Uiteindelijk hebben de gemeenten Bedum, De
Marne, Winsum en Eemsmond -het getreuzel zatbesloten de 4G variant te volgen: BMWE met ca.
de helft van het aantal inwoners van de G7
gemeenten.

-

-

Eigenlijk draaide de hele herindelingsproblematiek
in Noord-Groningen om het gevecht om de
Eemshaven, waarvan de burgemeester zei dat ze
nooit zal toestaan dat die wordt afgesplitst van
Eemsmond. Dat is historisch gezien strikt logisch.

-

veilige oversteek Noorderweg-N999
behoud van het dorpshuis en de kerk
steun van de gemeente bij lokale
initiatieven, zoals een dorpskas en de
aankleding van de driehoek
snel internet
woningen voor jongeren
anderhalvelijns voorzieningen en
voorzieningen in Uithuizen

Al met al een vruchtbare avond.
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Drainage

Wat vaart daar langs?

Nadat een paar dagen eerder al grote rollen
drainagebuis rond de boerderij van Klaas en Gea
waren neergezet, verscheen op donderdag 3
november een grote ‘sleufloze’ draineermachine
op het land langs de Oldenzijlsterweg, tussen de
boerderij
en
de
kerk.
Zo’n
sleufloze
draineermachine, die rijdt op
rupsbanden, is voorzien van
een V-vormig mes. Dat mes
snijdt door de grond en licht
die op. Op het diepste punt
wordt dan in één handeling
de buis gelegd, die langs het
mes wordt geleid. Is de draineermachine eenmaal
voorbij, is amper te zien dat er iets gebeurd is.
Hooguit ziet de akker er wat rommeliger uit. Dit
in tegenstelling tot drainage die gelegd wordt met
een zogeheten sleuvengraver. Dan wordt er echt
een sleuf gegraven met een kettinggraver. De
buis wordt daarbij in één werkgang op de bodem
van de sleuf gelegd, waarna de sleuf opgevuld
wordt met goed doorlatend materiaal zoals grind
of glasas. De sloot waar de draineerbuizen op
uitkomen, moet diep genoeg zijn om het
drainagewater kwijt te raken. De draineermachine
begint met zijn trekken ook steeds vanuit die
slootkant (in dit geval aan de kant van de kerk).
Eerst wordt aan het uiteinde van de draineerbuis
een stukje pijp vastgemaakt. Dan begint de
machine te rijden en te ‘snijden’. Het buisje wordt
een eindje mee de grond in getrokken. Zodra dat
op de goede plek ligt, wordt de drainagebuis
centimeter voor centimeter doorgeleid en komt zo
in de grond terecht. En zo wordt meter na meter
de akker voorzien van
drainage. Heel anders dan
vroeger,
toen
er
draineerbuisjes
van
gebakken klei, van zo’n
dertig centimeter lengte,
stuk voor stuk in de grond
werden gelegd. Nádat er een
geul gegraven was natuurlijk.
Met de schop.

Dat vroeg Christine Vriens zich laatst af, toen ze
iets
bij
het
slaapkamerraam
aan
de
Oldenzijlsterweg langs zag komen. Dat bleek een
ballon. Opgestegen in Uithuizermeeden en
wegens gebrek aan wind niet verder gekomen
dan een landing in een akker bij het kruispunt
Dijkumerweg/ Wilkemaweg. Dank zij de familie
Van der Brug kregen wij een foto.

Nieuwe daken
In het kader van de asbestsanering kreeg ook het
bedrijf van de familie Van der Brug aan de
Dijkumerweg 2 nieuwe daken op de schuren. Dat
was best een lastige operatie gezien de
ouderdom en de constructie van het gebinte.
Maar het resultaat mag er zijn.

Driehoek
Eind september was er ineens volop bedrijvigheid
rondom de driehoek. Gaan ze nu aan het werk?
Maar de plannen zijn toch helemaal nog niet
definitief? Of is hier sprake van de ene
(gemeente)hand die niet weet wat de andere
doet? Niets van dat alles. Wat er gebeurde was
dat er graskeien gelegd werden in de bocht van ’t
Baalkjepad naar de Oldenzijlsterweg.
Díe bocht kan er weer tegen!
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Een Friese invasie
Zaterdag 5 november jl. was er invasie van
langeafstandlopers in het dorp. Rond de 325
lopers van de vereniging van Friese Lange
Afstand Lopers kwamen het dorp binnen vanuit
westen en het oosten.

Elke beschikbare plek was wel bezet.

Ons dorpshuis fungeerde als stempelpost voor de
wandelingen met afstanden van 25 en 40
kilometer,
met
als starten
eindpunt
zalencentrum Vita Nova in Middelstum.
Ook de centrale ruimte in de voormalige school was
ingericht als rust en eetruimte.

De vrijwilligers die de bar en keuken bemanden,
hadden de handen vol. Niet alleen drinken, maar
ook heerlijke appelkruimeltaart en soep moesten
de magen vullen. Yes en Linda hadden al
hulptroepen ingeroepen, maar de drukte was zó
groot dat een aantal aanwezige dorpsgenoten
spontaan bijsprong. Mét resultaat want er waren
veel tevreden geluiden te horen over de service
en de bediening.
Omdat de lopers in een vrij kort tijdsbestek
massaal arriveerden was het een drukte van
belang binnen.

Het aantal bezoekers bedroeg een veelvoud van het
aantal inwoners van ons dorp.
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De merklap

De toren van de Mariakerk is zelfs getooid met
een zeemeermin, zoals die ook in het wapen van
de oude gemeente Uithuizermeeden en de
huidige gemeente Eemsmond voorkomt, met als
spreuk Ex Undis (uit de golven).
Mogelijk ging de familie naar deze kerk, of ze
vond de oude romaanse kerk van Oldenzijl niet
mooi genoeg. Maar het kan ook zijn dat ze er
toevallig een borduurpatroon van had.
Opmerkelijk is dat de initialen van Johanna 1813
en Eisse 1817 niet zoals gebruikelijk op volgorde
van geboorte zijn geborduurd. De initialen van
Klaas 1798, Jacob 1799 en Berend 1808 staan
wel op volgorde van geboorte. Het is een typisch
Groninger merklap ook wel ‘zwarte merklap’
genoemd. Kenmerkend voor deze zwarte
merklappen zijn hun bijna vierkante vorm,
monochroom kleurgebruik (zwart of bruin),
symmetrie en bloemmotieven.”

In de vorige Ol’nzielster vertelden we over een
merklap van Dick van Dam uit Rotterdam, die hij
schonk aan het dorp. Deze merklap was in 1827
gemaakt door zijn overgrootmoeder Dieuwertje
van Dam-Dennebos die woonde op de Kooiplaats
(Battenweg 8) in Oldenzijl. Hij wilde graag dat de
merklap terug zou komen naar de plaats waar hij
vandaag kwam.
Het handwerk kwam te hangen in het dorpshuis
en op 21 augustus kwamen Dick van Dam, zijn
vrouw en zoon vanuit Rotterdam naar Oldenzijl
om de nieuwe, voorlopige plek te bekijken.

De tentoonstelling in Appingedam laat zowel het
alledaagse handwerk zien dat op school geleerd
moest worden als een aantal echte pronkstukken,
waaronder de wand met merklappen. De
expositie is te zien t/m 8 januari 2017.

Open monumentenweekend

Tijdens het Open Monumentenweekend was de
Nicolaaskerk uiteraard ook open. Dat is niet
ongewoon, want mensen kunnen immers altijd
naar binnen. Maar bijzonder was nu natuurlijk dat
men ook kon bekijken hoe mooi de kerk er van
binnen en van buiten weer uitzag, na de grote
operatie
van
onderhoud
en
herstel
aardbevingsschade.
Bezoekers waren er vooral tijdens de lezingen die
Marien (Bügel) zowel zaterdagmiddag als
zondagmiddag gaf. Lezingen, die door bezoekers
hogelijk op prijs werden gesteld.

En toen kwam die dag dat er in het Dagblad van
het Noorden een oproep verscheen voor de
expositie Nuttig en fraai, handwerken door de
jaren heen, die op stapel stond in Museum Stad
Appingedam. Zou ‘onze’ merklap daar ook voor in
aanmerking komen? We zochten contact met het
museum en men was zeer enthousiast.
Zo verhuisde, nadat eerst de avondmaalsbeker
naar de Damster Zilverkamer was gegaan, nu ook
de merklap naar Appingedam. Het museum kreeg
hem in bruikleen.

Daar buitenom viel de belangstelling wat tegen.
Niet zo vreemd ook als je zag hoeveel er op veel
locaties te doen was tijdens dit weekend. Rond
het thema Iconen en symbolen had de Commissie
Open Monumentendagen een prachtig boekje
gemaakt, waarin de Nicolaaskerk een prominente
plek had. Een prachtige pr voor een fraai
monument.

Jan Pieter de Groot uit Hoogezand dook, uit pure
belangstelling, in de geschiedenis van de merklap
en maakte er een prachtig overzicht van. Dat is te
vinden op de site van Oldenzijl.
Hij schreef onder andere: „Dieuwertje was 16 jaar
toen ze in 1827 haar merklap met de initialen van
haar ouders en de toen levende broers en zuster
borduurde. Ook borduurde ze de hervormde kerk
van Uithuizermeeden met juiste plaats en aantal
ramen overeenkomstig de werkelijkheid.

De redactie dankt iedereen die aan dit
nummer heeft meegewerkt!
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Protestantse Gemeente Roodeschool, verdween
veilig achter slot en grendel, samen met het
Vakkanjer in Oldenzijl
andere avondmaalgerei, een schenkkan en twee
Maurice
Bakker,
medewerker
van
borden. En verdween daarmee ook uit het zicht.
Landbouwmechanisatiebedrijf Lourens LMB BV,
werd in april tijdens de Vakkanjerbeurs in
Eindhoven Nederlands kampioen. Hij won
daarmee ook een ticket voor de EuroSkills die van
1 tot 3 december in het Zweedse Göteborg
worden gehouden. En… alle medewerkers van
Lourens gaan dan mee om hem aan te moedigen.

Nieuw bestuurslid Nicolaaskerk
Op 8 juli nam het bestuur van de Nicolaaskerk,
tijdens de bijeenkomst in de
Zilverkamer in Appingedam
(lees elders in deze krant),
afscheid van bestuurslid
Tineke
WiepkemaWiersema. Zij was een
bestuurslid van het eerste
uur en stond mee aan de
wieg van de Stichting
Nicolaaskerk Oldenzijl. Christine Vriens, die
samen met Raymond ook dagelijks zorgt voor het
openen en sluiten van de kerk, is op haar plaats
benoemd.

Avondmaalsbeker Nicolaaskerk
Damster Zilverkamer

Begin juli werd de beker door Koos Dijksterhuis,
voorzitter van de Stichting Nicolaaskerk in
bruikleen overgedragen aan Herma Grimmius van
De Groninger Zilverkamer in aanwezigheid van
het voltallige bestuur. In vervolg op een eerdere
expositie daar van avondmaalszilver van de
kerkelijke
gemeente
Maarland
heeft
de
Zilverkamer besloten permanent Noord-Groninger
avondmaalsgerei tentoon te stellen. De beker van
Oldenzijl heeft nu in die expositie ook een plek.

naar

Driehoek Oldenzijl

Jarenlang lag hij in een doos in een donkere kluis,
veilig gewikkeld in een oud T-shirt. Begin juli zag
hij opnieuw het daglicht om vervolgens een
prachtige plek te krijgen in De Groninger
Zilverkamer in Appingedam. Het gaat hier over de
avondmaalsbeker van de Nicolaaskerk. De beker
werd in 1703 gemaakt in de stad Groningen door
meesterzilversmid Johannes Dronrijp. Op de
beker staat een cartouche (omlijst schild), onder
twee jachthoorns met gewei. De cartouche bevat
de tekst: Kerke Beker / tot Oldenzijl / 1703.
Daarboven staan een wapen met een kroon en
twee palmen. De initialen op de beker zijn
waarschijnlijk van de vroegere bewoners van de
boerderij Aylbadaheerd waar nu Klaas en Gea
wonen. Bijzonder is dat er ook een deksel bij de
beker hoort. De beker is altijd gebruikt bij het
heilig avondmaal.

Het is alweer een tijd geleden dat jullie iets
gehoord hebben over de voortgang van de
Driehoek. Zoals jullie weten was er op 11 april
informatiebijeenkomst. Dorpshuis. Winfried Zwier,
architect van StudioKaza, lichtte toen het
voorlopige ontwerp toe. Er bleken vooral zorgen
te zijn over ruimte voor het (landbouw-)verkeer.
Omdat woorden ook maar woorden zijn, werd
spontaan besloten naar de Driehoek toe te
wandelen en daar ter plaatse de zaak te
bespreken. Dat leverde Winfried en ons
voldoende input op om verder te kunnen.
Inmiddels heeft Winfried het definitieve ontwerp
zo goed als klaar. We hebben het aan onze
contactpersoon van de gemeente voorgelegd en
die reageerde erg enthousiast. Het is nog even
wachten op een technische goedkeuring van de
gemeente, want de Driehoek moet ook van de
gemeente aan allerlei eisen voldoen, maar dan
willen we het ontwerp graag aan jullie
presenteren. Dat zal naar wij hopen nog vóór de
Kerst zijn, een uitnodiging volgt zodra we de
goedkeuring hebben.

De avondmaalsbeker van de Nicolaaskerk werd zo ongeveer vanaf het overgaan van de kerk naar
de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl tien jaar
geleden- niet meer gebruikt. Een tijd lang stond
hij nog tentoongesteld in de kerk, maar toen de
deur dagelijks open ging, was dat niet meer
verantwoord. De beker, die eigendom is van de

Commissie Driehoek: Christine en Paul
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OBS Nijenstein
Afgelopen zomer organiseerde ODBS Nijenstein
een fotowedstrijd ter ere van het 1-jarig bestaan
van deze fusieschool in Zandeweer. De wedstrijd
was open voor iedereen en er hebben veel
mensen gehoor gegeven aan de oproep een foto
te maken van een high five, het logo van de
school.

JUMBO spa ren voor je school
De eindstand is 4183 punten! Geweldig!
Allemaal heel erg bedankt voor het mee sparen
en de ouders die alle punten ingevoerd hebben!
Binnenkort ontvangen we bericht hoeveel geld we
te besteden hebben voor buitenspelmaterialen of
speeltoestellen.
We zullen samen met de kinderraad kijken hoe
we dit gaan besteden’

Evaluatie peuterspeelzaal – kleuters
Dinsdag voor de herfstvakantie is er een
bijeenkomst geweest waar de ouders van de
peuterspeelzaal en de ouders van de kleuters
uitgenodigd waren. Doel hiervan was om te
informeren hoe het loopt bij de peuters en
kleuters. Maar ook om met elkaar het gesprek
aan te gaan hoe de ouders en kinderen de
samenwerking nu ervaren.

De jury

Voor de herfstvakantie heeft de jury, bestaande
uit leerlingen van groep 8, een selectie gemaakt
van alle inzendingen en zijn de winnaars gekozen.
Zij zijn vervolgens verrast met hun prijs tijdens de
prijsuitreiking op school. De juryleden ontvingen
voor hun inspanningen een klein presentje.
De prijswinnaars zijn:
1e Prijs:
Canon spiegelreflexcamera:
Hannah Diekstra
2e Prijs:
Drone met camera, Wessel Slob
3e Prijs:
Professionele fotoshoot, Elise Slob

Over het algemeen wordt de samenwerking nu
als positief ervaren. Er kwamen nog enkele
praktische verbeterpunten naar voren. We blijven
met elkaar in gesprek over hoe het gaat. Eerst
met de MR van school en de OC van de
peuterspeelzaal, en in het voorjaar weer met alle
betrokkenen.
Sinterklaasfeest
Op maandag 5 december bent
u allemaal van harte welkom
om samen met de kinderen van
de
ODBS
Nijenstein
het
Sinterklaasfeest te vieren.
Graag zien we jullie om 10:00
uur in ’t Klokhoes. Ouders,
broers, zussen, opa’s en oma’s,
ooms en tantes, dorpsbewoners: iedereen is van
harte welkom!

We feliciteren de winnaars met hun prijs!
Deze wedstrijd is mogelijk gemaakt door veel
sponsoren uit Zandeweer en omgeving die onze
school een warm hart toedragen, we danken hen
dan ook hartelijk voor hun bijdrage! Kijk voor
meer informatie over de wedstrijd ook
op www.odbsnijenstein.nl/fotowedstrijd

De kinderen hebben geen margemiddag, dit
betekent dat alle kinderen gewoon tot half drie
naar school gaan. Na het feest gaan de kinderen
samen met de leerkrachten weer naar school om
te eten en een gezellige middag met elkaar te
hebben!
Eerste prijs
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