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Bestuur 
Louis Polstra  voorzitter  464366 
Martijn Platzer secretaris  06-26912635 

Gerrit Bodde  penningmeester 433107 
Paul de Voigt lid   06-21860445 
Vacature 
 

 

Programma  
17 april Tweede paasdag, 

neutenschaiten v.a. 14.30 uur 

Wekelijks in ons dorpshuis 
 
zaterdags  Open  van 16.00 – 21.00 uur 

(Gezins)uitbreiding 
Op 23 februari 2017 is Evan geboren, zoon van 
Wouter en Anske Visser, broertje van Marit en 
Lars. Evan werd geboren in het ziekenhuis van 
Utrecht. Hij heeft een hypoplastisch linker hart 
syndroom (HLHS) en zal nog langere tijd in het 
ziekenhuis in Utrecht moeten blijven. We wensen 
de kleine man en de familie alle goeds!  
 

 
 
Ondertussen werd er in Oldenzijl aan de 
Paaptilsterweg bij het bedrijf van de familie 
Visscher druk gebouwd. Op de foto is de schuur 
nog in wording, inmiddels ver klaar. 
 

 
 

 

 

mailto:olnzielster@ziggo.nl
http://www.oldenzijl.nl/
http://www.nicolaaskerkoldenzijl.nl/
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Driehoekoverleg 
Op zaterdag 4 februari was er bijeenkomst in het 
dorpshuis over de volgende stappen rondom de 
vormgeving van “de driehoek”. De architecten 
waren aanwezig, evenals Paul en Christine van de 
werkgroep (men is nog op zoek naar 
medewerkers!), en een ruime vertegenwoordiging 
van de bewoners.  
 

 
Zo kan het er ’s avonds uitzien 

 
Louis was gevraagd het gesprek te leiden, omdat 
Ad helaas ziek was geworden. Er werd aan de 
hand van een presentatie (en ja, we moeten echt 
een nieuwe beamer hebben) duidelijk gemaakt op 
grond van welke criteria (put moet bereikbaar 
blijven bv) en ideeënontwikkeling (doorzichtig en 
licht) men bij het huidige voorstel is gekomen.  
 
Paul heeft een vorm gemaakt en we zijn met een 
aantal mensen naar buiten gegaan om dit te 
bekijken. Met name de gebruikers van groot 
verkeer vonden het plan nog te groot, de angst 
bestond voor beschadiging en het plan zal nog 
worden aangepast. 
 

 
 
De gemeente had eerder al aangegeven dat de 
twee kasten die aan de zijkant staan, zouden 
kunnen worden verplaatst. Ook is het misschien 
mogelijk om de bult in de weg bij Dijksterhuis 
mee te nemen. Er moet in ieder geval vier meter 
ruimte blijven. 

Het kunstwerk zelf gaat bestaan uit lamellen van 
cortenstaal, onderhoudsvriendelijk dus, maar 
daardoor ook licht en lichtdoorlatend. De 
“ombouw” van de kasten zal op dezelfde manier 
vorm krijgen en informatie over de omgeving 
gaan bevatten. 
 
Er wordt nu ook gekeken naar hoe het schoon te 
houden is en er worden offertes gevraagd van 
“staalbewerkers” uit de omgeving. Er is een 
bedrag beschikbaar, maar waarschijnlijk niet het 
volledige bedrag. 
 
Als dorpsbewoners zullen we gevraagd worden 
mee te werken en wie er nog ideeën heeft om 
geld te verdienen (denk aan de bijvoorbeeld de 
uiveraandelen, rommelmarkt, cupcakes, etc.)? En, 
nogmaals, wie zou de werkgroep willen 
versterken? Voor het einde van dit jaar moet het 
klaar zijn. 
Liesbeth 

 

Oliebollen op oudejaarsdag 
De laatste dag van het jaar is traditioneel de dag 
van de oliebollen, appelflappen en –beignets.  
Daar kon Oldenzijl eigenlijk niet bij achterblijven. 
De verkoop in het dorpshuis liep goed. 
 

 
Gerrit Bodde en zijn vader 

 

Biljartvereniging ’t Keutje 
Zo, het seizoen 2016-2017 zit erop. Het eindigde 
met slechts 9 spelers, want Jaap Noordam heeft 
alle aandacht en tijd nodig gehad voor het 
langzaam verlopende herstel van Joke.  
De kampioen van dit seizoen werd Leo van 
Meurs. De poedelprijs ging naar Frans Aué. die in 
de loop van de 21 jaar die de vereniging bestaat, 
nu al drie poedelprijzen heeft verzameld. Hoewel 
het niveau van zijn missers stijgt, zal het wel niet 
bij de  laatste poedelprijs blijven. 
Let op onze woorden! 
   

http://www.oldenzijl.nl/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/WP_20170204_003-1.jpg
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Jaarvergadering 2017 
Op 27 januari begon de algemene 
ledenvergadering van VDO met een minuut stilte 
ter nagedachtenis van Ton van den Hout en 
mevrouw Buurma (de moeder van Sietse).  
Het bestuur dankte in het verslag van de 
secretaris de inzet van alle vrijwilligers waardoor 
vele grote evenementen georganiseerd konden 
worden.  
De penningmeester was daar ook blij mee, want 
hij kon ruim duizend euro op de bank bijschrijven. 
Verder gaf het verslag van de penningmeester 
weinig reden tot klagen en vragen. Het zag er 
keurig uit, wat ook de kascommissie vond, waarin 
Marja Spakman Diana Kolkman opvolgt als lid.  
 
Linda en Yes traden af als bestuursleden. Met 
dank voor hun geweldige inzet met natuurlijk 
bloemen als stoffelijk blijk van waardering.  
 

 
 
De aftredende bestuursleden worden opgevolgd 
door Paul de Voigt –die tevens de sleutel zal 
beheren- en Martijn Platzer.  
 

 
Martijn Platzer 

 

Voorzitter Louis Polstra greep de gelegenheid aan 
om zijn vertrouwen uit te spreken over de hulp 
die ook door de andere inwoners van Oldenzijl zal 
worden geleverd.  
Aanbod is er al, zoals onder andere is gebleken 
bij de protestbijeenkomst die Freek de Jonge 
hield op 19 januari jl. De kerk en het dorpshuis 
waren daarvoor nodig. Op een donderdag, dus 
biljartavond. De leden van de club waren 
aanwezig om de vele andere dorpelingen te 
helpen bij de bediening in het dorpshuis. Hier 
bleek de kracht van samenwerking in ons dorp. 
Geweldig!  
 
De aandacht werd nog gevraagd voor twee 
bijeenkomsten:  
- die over de driehoek, waarover bureau Kaza een 
presentatie zal geven. Een project waar met de 
gemeente al overeenstemming is bereikt en  
- een waarin Eric en Gea Rover de ideeën die ze 
hebben over een bestemming voor de school 
willen presenteren. 

  

De joker was dit jaar voor Geeske, vanwege het 
feit dat zij een tijdje werkelijk “onthand” is 
geweest door een val tijdens ’’het dansen’’: een 
pols gekneusd, een pols gebroken. 
 

 
Geeske en de Joker 2017 

 
In de rondvraag kwamen nog wat onderwerpen 
aan de orde, o.a.: 
- is een toneelvoorstelling haalbaar? Door een 
toneelgroep in Godlinze misschien? 
- Het wegroestende kunstwerk bij het dorpshuis, 
waarvoor Geurt geen tijd heeft, maar naar ‘het 
dorp’ wijst.  
Na de vergadering werd nog een leuk spel 
gespeeld. Het was ontwikkeld door Leo en Marja 
en werd gewonnen door Lonneke. 
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Ooievaarsnest 
 

 
 
Nadat de hoogwerker was ingezet om een boom 
om te halen tussen Oldenzijlsterweg 19 en 21, 
werd deze door Ad (Prins) en Trudy (Dehue) nog 
een eindje verder gedirigeerd, naar 
Oldenzijlsterweg 8a. Dat is het bijzondere adres 
dat Frans (Aué) zo fraai van een nummerbordje 
heeft laten voorzien bij de onthulling destijds.  
 
Het ooievaarsnest (want daar hebben we het 
over) werd via de hoogwerker, geheel volgens de 
regelen der kunst, voorzien van takken en werd 
gewit. Laat die uivers nu maar komen! 
 

 
Foto’s: Trudy 

 
 
 

 

Orgel 
Het is zo ver! De financiering is rond en op 30 
maart is de opdracht voor de restauratie van het 
orgel verstrekt aan Mense Ruiter in Ten Post. De 
uiterlijke opleverdatum is 1 juni 2018.  
 
De eerste werkzaamheden in de werkplaats 
beginnen deze maand. De afgelopen tijd is hard 
gewerkt aan het binnenhalen van fondsen.  
Na een forse bijdrage van de provincie zijn er 
bijdragen gevolgd van onder andere de Fundatie 
Van den Santheuvel Sobbe, Loket Leefbaarheid, 
Prins Bernhard Cultuurfonds, J.B. Scholtenfonds, 
Meindersma Sybenga Stichting, Hendrik 
Mullerfonds, Ars Donandi, Gravin van 
Bylandtstichting, Rabobank Noord-Groningen, het 
Marthe Havingafonds en het Klugkistfonds.  
 
Binnenkort zal ook de eerste bouwvergadering 
plaatsvinden.  
 

 
fotomontage Marien Bügel 

 
 
 

 

HEB JÍJ AL GETEKEND? 
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Jaarvergadering Hardrijderijvereniging 
Oldenzijl e.o.  
Vrijdag 17 februari 2017, klokslag 20.00 uur, 
wordt de vergadering geopend door de voorzitter 
van het voltallig aanwezige -allemaal mannen 
bromde een vrouwspersoon- bestuur: Dick 
Sikkema. Enigszins verwarrend is deze opening 
wel, want werd niet jaar in jaar uit altijd precies 
op tijd, d.w.z. om 20.05, 20.08 of 20.11 
geopend? Hoe benoem je het tijdstip van 20.00 
uur dan? En dan is er nog iets opvallends. Geurt, 
die de rol van de laatste binnenkomer opnieuw 
overneemt van Sietse. Tijden veranderen. Net 
zoals het aantal van 13 (ex bestuur) aanwezigen. 
De gezelligste vergadering van het jaar werd 
altijd drukker bezocht dan de jaarvergadering van 
de VDO. 
 
Direct na de opening wordt stilgestaan bij het 
overlijden van vier leden: Jacob Riemeijer, 
mevrouw Buurma-Doornbos, Ton van den Hout 
en mevrouw Bolhuis-Sikkema. Hierna staat het 
jaarverslag van het afgelopen seizoen op de 
agenda. Ad Prins verrijst van zijn zetel en brengt 
verslag uit: “Mooie plannen, daar is het bij 
gebleven”. Ad gaat weer zitten.  
Het volgende punt is de controle van de kas. Die 
klopt en de penningmeester krijgt daarvoor 
complimenten. Het vermogen van de vereniging 
is gedurende 2016 met € 101 toegenomen. 
Waarvoor applaus.  
 
Penningmeester Marten van de Brug is aftredend 
en herkiesbaar. Hij wordt dus herkozen. Jan 
Riemeijer was -indien nodig- tegenkandidaat. 
Een nieuw lid van de kascommissie is snel 
gevonden als de naar Sietse wijzende hand van 
Yolande door de voorzitter wordt aangezien voor 
kandidaatstelling. Dus volgend jaar vormen het 
paar Eric en Yolande de kascommissie. En dan is 
het alweer tijd voor de lotenverkoop, die levert € 
180 op. Kan er mee door! 
 

 
 

Even is er een korte onderbreking van de agenda: 
Frans Aué wordt benoemd tot erelid vanwege de 
jarenlange verslaggeving van de vergaderingen 
van de vereniging in deze krant. Daarmee wordt 
hij, na Jacob Riemeijer en Tineke Bakker (beiden 
overleden), het derde erelid in het lange bestaan 
van de ijsclub. Een ‘schotel’ waarop de namen 
van de ereleden zijn vermeld en een bos bloemen 
onderstrepen deze onverwachte gebeurtenis. 
 
De agendapunten worden verder behandeld. 
Plannen voor het seizoen 2017/2018 zijn er niet. 
Dit agendapunt wordt verschoven naar de 
volgende vergadering waarin de viering van het 
90-jarig bestaan van de vereniging (in 2018) aan 
de orde zal komen. En zo belanden we al even na 
20.30 uur bij de rondvraag waarin geen vragen 
zijn. Wel suggesties. Voor de viering van 90 jaar 
Hardrijderijvereniging Oldenzijl en omstreken, 
zoals curling op Kardinge. Dit idee –met dank aan 
Liesbeth- wordt nader onderzocht door het 
bestuur. Winter wadlopen zou ook een idee (van 
Yolande, wie anders) kunnen zijn of inhaken op 
de Olympische Winterspelen in 2018. Enfin, op de 
volgende jaarvergadering, die zal zijn op vrijdag 
24 november a.s., praten we verder. 
 
Er zijn nog wat losse eindjes te vermelden over 
deze avond. Zoals een mooi koperen strijkijzer 
met de naam van de winnaars van het 
‘striekiezerglieden 2012’: Ad, Geeske, Erwin en 
Rick. 
 
Verder is er het bijzondere kastje bij de entree 
van het dorpshuis met de verlichte tekst 
‘schaatsen slijpen’. Niet iedereen was dat kastje 
opgevallen en waar het vandaan kwam bleef 
even onduidelijk. 
 

 
 
Tot dat Sietse vertelt dat dit geval uit de schuur 
komt van het vroegere café op de hoek, waar nu 
Erik en Yolande wonen. Het moet rond de vijftig 
jaar oud zijn. Besloten wordt deze trofee in het 
dorpshuis te plaatsen.  
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Inmiddels zijn er ook nieuwe leden bijgekomen: 
Jan Riemeijer, die weer in Oldenzijl woont en zijn 
zus Anita. Met een beetje goede wil kun je de 
twee onlangs hier geboren baby’s ook meetellen. 
De avond werd afgesloten met de traditionele 
bingo. 
 
Nog een verrassing 
De vereniging heeft sinds kort de beschikking 
over een heel klein ijsbaantje dat op het 
schoolplein kan worden opgebouwd. Het wordt 
nog leuk de komende winters.  
 

Muzikale Fietsroute maakt doorstart 
 

 
 

Twee jaar geleden vierde de muzikale fietsroute 
zijn eerste lustrum. Omdat Ton (van den Hout) na 
die editie stopte met de organisatie en het voor 
de beide overbleven organisatoren te veel werd 
om samen te behappen, zou het ook de laatste 
editie zijn. Maar….. Rob en Marjan Ruitenberg, de 
drijvende krachten achter het tweejaarlijkse 
Quiltfestival, vonden dat ál te jammer. Zij 
besloten de organisatie van de fietsroute (waarop 
hun ongekend succesvolle quiltfestival is geënt) 
opnieuw op te pakken. Samen met de vertrouwde 
krachten Suzan Herweijer en Anneke Moreel uit 
Stitswerd en versterkt met Henk-Doeke Odinga 
uit Usquert. Zo is er op 11 juni toch opnieuw een 
muzikale fietsroute. Met veel nieuwe groepen in 
oude vertrouwde kerken. Dit jaar zit de 

organisatie nog onder de vleugels van 
Oldenzijlster en Rottummer kerk, maar 
waarschijnlijk wordt een aparte Stichting Muzikale 
Fietsroute opgericht. Er is in ieder geval al wel 
een eigen website: www.muzikalefietsroute.nl 
Folder, flyer en pr zijn weer in handen van Leo 
(de Vree) en Marja (Spakman). 
Schrijf de datum in je agenda: zondag 11 juni, 
van 11.00 – 16.30 uur 
 

Nieuwe bestemming school? 
Woensdagavond 8 februari was er een 
bijeenkomst in het dorpshuis. Gea en Erik de 
Rover wilden in gesprek over hoe zij de toekomst 
van het schoolgebouw zagen. Er was een ruime 
opkomst van 24 personen. Gea en Erik willen het 
gebouw verbouwen tot 8 appartementen en daar 
ruimte en woonplek bieden aan mensen die deze 
plek nodig hebben, een soort gezinshuis. De 
doelgroep is divers, want iedereen heeft weer 
andere mogelijkheden. Zij willen er zelf ook gaan 
wonen. Ook zal er een plek zijn voor 
dagbesteding, waarbij onder meer ook gedacht 
wordt aan een ecologische moestuin. En dat past 
weer naadloos in plannen die al in het dorp leven. 
Al met al lijkt het een plan waar de bewoners 
positief tegenover staan. Erik en Gea zijn in 
gesprek met de gemeente, want over eventuele 
koop en verbouwing etc. moet nog allemaal 
besloten worden. Het dorpshuis blijft in deze 
plannen gewoon bestaan. Erik en Gea houden het 
dorp op de hoogte in ieder geval via contact met 
VDO. Bij grote ontwikkelingen komt er vast weer 
een bijeenkomst (met koek!) 
 

Concert piano en cello 
 

 
 

http://www.muzikalefietsroute.nl/
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Op 18 juni is er een concert in de Nicolaaskerk 
met Hanneke de Rouw op cello en Lucas van der 
Vegt op piano. Op het programma staan werken 
van Chopin, Mozart en Bach. Samen spelen ze 
van Chopin de cellosonate opus 65 en van Bach 
de cellosuite nr. 1. Hanneke speelt solo nog de 
Fantasie in c-klein, K. 475 van Mozart en enkele 
preludes van Chopin. Het concert begint om 
15.00 uur en de entree bedraagt 10 euro.  
 

Freek de Jonge in Oldenzijl 
 

 
 
In het kader van de actieweek ‘Laat Groningen 
niet zakken’ kwam Freek de Jonge op donderdag 
19 januari naar Oldenzijl. Godlinze, Loppersum en 
Westernieland waren al voorgegaan, de dag erna 
zou de slotmanifestatie in De Oosterpoort in 
Groningen nog volgen. 
 
Het was allemaal heel kort dag. En de precieze 
invulling was tot het laatste moment onzeker. Dat 
betekende veel improviseren. Maar het kwam 
goed. En hoe! 
 
De kaartverkoop werd eerst een dag opengezet 
voor de inwoners van Oldenzijl. Meer dan veertig 
(!) mensen maakten daar gebruik van. De overige 
kaarten waren ook binnen no time weg. De 
gemeente Eemsmond nam de kosten voor de 
toegangstickets op zich, zodat iedereen gratis 
naar binnen kon. Een mooi gebaar! 
 
De avond startte in het dorpshuis, mede mogelijk 
gemaakt door de biljartclub die op die 
donderdagavond onmiddellijk bereid was plaats te 
maken. Yes had, na een rondbeloffensief, binnen 
de kortste keren de bezetting van bar en 
bediening rond. Overal waren helpende handen 
om het publiek te ontvangen. Tegen achten 
begon de kerkklok te luiden en liep iedereen, in 
één lange stoet, naar de kerk. Indrukwekkend.  
 

 

Eenmaal binnen barstte een bonte avond los. Een 
aantal serieuze gesprekken over de gevolgen van 
de gaswinning, met Ton Postmes, hoogleraar 
sociale psychologie aan de RUG en dorpsgenoten 
Nettie Klompsma en Trudy Dehue.  
Maar ook met de nodige humor. Het bleef 
natuurlijk wel Freek. En muziek. Veel muziek. 
 

 
 
Van Pé Daalemmer en Rooie Rinus, die met een 
geheel gemoderniseerde versie kwamen met hun 
hit De meiden, van Arnold Veeman en van het 
koor Noorderlicht dat samen met Freek de Jonge 
het prachtige lied Vaders stem zong.  
 

 
 
Maar ook van het streektaaltrio MagWel. Speciaal 
uitgenodigd voor de Nicolaaskerk maakte het trio 
zoveel indruk op De Jonge dat ze op zijn verzoek 
de volgende avond ook meededen in De 
Oosterpoort.  
Het mondharmonciaspel van Annemarie Aikema 
maakte op Freek zelfs ‘een onuitwisbare indruk’ 
en zij zou later ook nog aantreden in De Wereld 
Draait Door en een grote rol spelen in de clip van 
het strijdlied (zie www.freekdejonge.nl). Dat 
strijdlied werd natuurlijk ook aan het eind van de 
avond in Oldenzijl gespeeld. Een 
kippenvelmoment. 
 
Het werd een gedenkwaardige avond. Niet alleen 
door het programma, maar ook door de 
geweldige samenwerking van, met en in het dorp. 
Waar een klein dorp groot in kan zijn! 
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Namens ons allen bedankte Christine Vriens Freek 
voor de geweldige actie-avond.  

 
Kerken in het groen 
Begin 2016 jaar is Landschapsbeheer Groningen 
(LBG) gestart met een nieuw project Kerken in 
het Groen. Deelnemers aan dit project krijgen 
subsidie van de provincie Groningen voor het 
uitvoeren van herstelwerkzaamheden op 
kerkhoven of begraafplaatsen in de provincie. De 
provinciale subsidie voorziet in 40 procent van de 
totale kosten. De eigenaar neemt de overige 60 
procent voor zijn rekening. Hiervoor kunnen ook 
(deels) vrijwilligersuren worden ingezet, 
bijvoorbeeld bij het snoeien, schoonmaken en 
beletteren van graven.  
In oktober 2016 is er een overleg geweest met 
LBG en de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl en zijn 
de werkzaamheden op het kerkterrein besproken. 
Met name aan de zuidzijde van het kerkhof zijn 
meerdere graven die hersteld zouden moeten 
worden.  
 

 
 
Bij de meeste graven kan dat door het lijmen van 
loszittende onderdelen. Dekstenen moeten 
hiervoor worden gelicht, gelijmd en teruggelegd, 
waarbij de steen niet zal worden gevoegd. Bij 
enkele graven zal meer uitgebreid herstelwerk 
nodig zijn, zoals het storten van een nieuwe 
betonvloer. Ook moeten zerken worden 
schoongemaakt en hier en daar moet de 
belettering worden bijgewerkt. 

De groensingel om de gracht wordt regelmatig 
door vrijwilligers onderhouden. De bomen (veel 
esdoorn) zijn geknot en lopen nu weer uit. 
Opnieuw knotten is nodig om uitscheuren te 
voorkomen. De bomen onder in het talud zijn 
zonder het benodigd materieel moeilijk te 
onderhouden. Deze bomen zullen door LBG 
worden verwijderd. De achterblijvende stobben 
worden afgedekt met grond om verder uitlopen te 
voorkomen.  
 
Binnenkort zal een planning worden gemaakt 
voor de werkzaamheden. 
 

Onderhoud brug 
 

 
 
Van 28 maart tot 14 april is de brug bij de haven 
gesloten wegens werkzaamheden. Schilderen en 
het vervangen van een aangereden balk bovenin. 
 

 


