
 

OL’NZIELSTER 
Uitgaven november 2018    28e jaargang, nr. 115 
Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl en Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl 

 
Redactie: Oldenzijlsterweg 27,  Oldenzijl 

Tel.:0595-464376, e-mail: olnzielster@ziggo.nl 
www.oldenzijl.nl - www.nicolaaskerkoldenzijl.nl 

1 

 

 
 

BESTUUR 
Louis Polstra voorzitter 0595-464366 
Martijn Platzer secretaris 06-26912635 
Gerrit Bodde penningmeester 0595-433107 
Paul de Voigt lid 06-21860445 
Eric Zijp lid 0595-434925 

 

 
 

Programma  
Wekelijks in ons dorpshuis 
donderdags Biljarten vanaf 19.30 uur 
 De competitie is weer gestart.  
 

zaterdags Open van 16.00 – 21.00 uur  
 
En verder: 
24 november Vanaf 16.30 uur info door  

bestuur VDO over energie-
neutraal maken dorpshuis en 
aansluitend: 

 uiensoepwedstrijd 
1 december Viering Sinterklaas 
 De kleinsten mogen een 

schoen opzetten. 
7 december Jaarvergadering IJsclub 
 Aanvang 20.00 uur. 
24 december Kerstavondviering 
31 december Oud en Nieuw spellenavond, 

vanaf 21.00 uur, gaat door in 
2019. 

01 januari Ontmoeting en begroeting in 
het nieuwe jaar tot 2.00 uur. 

Van het Bestuur 
Na veel overleg met de gemeente is 
besloten de huidige regeling te 
continueren. We blijven dus het 
dorpshuis huren. 
Onder welke voorwaarden het verder 
gaat, zal nog worden besproken. 
 

Drukte in Lutje Brussel 
Het grote scherm voor tv-uitzendingen wordt 
steeds meer gebruikt om een gezellige avond te 
organiseren. En haast vanzelfsprekend gaat het 
dan voornamelijk over sporten als voetbal en de 
grand-prixraces van de formule 1 die, sinds Max 
Verstappen zich zo snel  ontwikkelt, sterk in de 
belangstelling staan. 
 
Met het vooruitzicht op kwalificatiewedstrijden 
van het Nederlands elftal onder leiding van de 
nieuwe bondscoach Ronald Koeman en 
wedstrijden in het WK-toernooi  vrouwenvoetbal 
komend jaar, waarvoor onze Oranje Leeuwinnen 
zich hebben weten te plaatsen, belooft 2019 een 
leuk sportjaar te worden.  
 
Dit soort gelegenheden zijn een bindend element 
in onze dorpsgemeenschap en ook zal de 
penningmeester van VDO zich af en toe in de 
handen wrijven! 
 

Voortaan op de website 
Uit milieuoverwegingen zullen vanaf nu 
meldingen over de tv-avonden nog uitsluitend 
via de website van ons dorp worden gedaan. 
Onder hoofdstuk Activiteiten, dat  gewoon te 
vinden is door het intikken van Oldenzijl in uw 
browser. Ingewikkelder zal het niet worden. 
 

mailto:olnzielster@ziggo.nl
http://www.oldenzijl.nl/
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Aan de late kant 
 

 
 
Aan de Hommesweg 4 wonen sinds7 oktober 
vorig jaar Jeanne de Vries en Arjan Knol, samen 
met hun huisgenoten, dressuurpaard Adagio, 
onstuimige labrador Bomber, kat Diesel en –toe 
maar– nog een paard: Damiro. 
 

Een jaar geleden hielden ze een goed bezocht  
welkomstfeestje, dat de redactie niet kon 
bijwonen. Later kwam het niet meer van. Maar 
gelukkig, Jeanine van de Ven bracht uitkomst en 
verzorgde de nodigde gegevens en foto’s. 

 

De uit Stedum afkomstige Jeanne werkt vier 
dagen per week als doktersassistente en 
praktijkondersteuner in een huisartsenpraktijk in 
Lewenborg.  Arjan, die uit Zeerijp komt, werkt bij 
Eemshaven Verhuur in de Eemshaven en houdt 
zich onder andere bezig met de verhuur van 
rijplaten en dergelijke. 
 

Nu, een jaar later, hebben ze het naar hun zin in 
Oldenzijl en voelen zich warm ontvangen.  
 

 
 

 

BBQ 2018 
De jaarlijkse barbecue op zaterdag 22 september 
jl. werd druk bezocht en op het verzoek niet 
alleen jezelf mee te nemen maar ook iets 
eetbaars voor het feest is goed gereageerd. Zie 
bijgaande foto. 
 

 
 

 

Dorp ontsnapt aan vliegtuigcrash 
Ten tijde van het korte bestaan van Airport 
Oldenzijl leefde de vrees al. Dat liep uiteindelijk 
goed af. 
Maar Inge en Johannes aan de Hommesweg 
schrokken toch wel toen een vliegtuig 
onverwachts neerstortte op hun erf. De 
bebouwing werd rakelings gemist.  
 

 
 
Piloot Max redde zich met de schietstoel en heeft 
de crash overleefd.  
Oldenzijl kon opgelucht ademhalen.  
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Kerken in het groen 
Begin 2016 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 voor snoeien, schoonmaken en 
beletteren van graven.  
 

 
 
Mede door de ligging, op een wierde, aan de rand 
van het dorp, is de Nicolaaskerk een baken in het 
landschap, dat al van verre de aandacht trekt. Die 
bijzondere ligging was één van de redenen dat 
het kerkterrein van de Nicolaaskerk in 
aanmerking kwam voor het project.  
 

 
Het was af en toe net een puzzel 

 
 

 

Met name aan de zuidzijde van het kerkhof 
waren er meerdere graven die hersteld zouden 
moeten worden. Bij de meeste graven kon dat  
 

 
 
door het lijmen van loszittende onderdelen. 
Hiervoor moesten dekstenen worden gelicht, 
gelijmd en teruggelegd. Bij enkele graven was 
meer uitgebreid herstelwerk nodig, zoals het 
storten van een nieuwe betonvloer.  
 

 
 
De groensingel om de gracht wordt door 
vrijwilligers onderhouden. De bomen (veel 
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esdoorn) moeten regelmatig worden geknot. 
Onder in het talud waren de bomen zonder het 
benodigd materieel moeilijk te onderhouden. Ze 
zijn door LBG verwijderd, zodat de groensingel 
weer uitstekend door vrijwilligers is bij te houden. 
De werkzaamheden zijn gestart in het 4e kwartaal 
2017 en afgerond in 2018.  
 

 
Er moesten soms rare strapatsen worden uitgehaald om de 
bomen van de singel te knotten. 
 

Niet alle benodigde werkzaamheden konden 
worden gedaan. Bepaalde graven moeten nog 
worden hersteld, sommige zerken moeten nog 
worden schoongemaakt en van sommige moet de 
belettering worden bijgewerkt. Daarom is een 
fasering aangebracht. Om het kerkhof weer in 
volle luister te herstellen en er voor te zorgen dat 
de graven ook weer jaren mee kunnen en niet 
verder in verval raken, is geopteerd om opnieuw 
een traject in te gaan met Landschapsbeheer 
Groningen. Bij de tweede fase willen we ook heel 
graag het dorp betrekken en Ik&Zorg. Deze 
laatsten en VDO hebben hun medewerking al 
toegezegd. Binnenkort komt er nadere informatie 
over de praktische invulling, waaronder over een 
informatieavond.  

 
 
 

 

Bijzondere plant 

 

 
 

Aan de rand van de aardappelakker van Sietse 
(Buurma) achter de Oldenzijlsterweg stond dit 
seizoen een heel bijzondere plant, van wel 
anderhalve meter hoog. Met gemene stekels 
overal. Hij had wel iets weg van zijn 
aardappelbroers- en zussen maar zag er nógal 
prikkelbaar uit. Een mutant?? 

 

 
 

Bij nader onderzoek bleek het te gaan om een 
solanum sisymbriifolium, oftewel een 
litchitomaat, een wilde tomaat. Het is, net als 
een aardappel, een plant uit de 
nachtschadefamilie, dus de overeenkomst met 
de aardappels op de akker was niet zo raar.  
De plant vormt direct vanaf het begin gemene 
stekels die zowel op de steel als op de bladeren 
zitten. Vanaf juli tot eind september – 
afhankelijk van het weer – bloeit de 
litchitomaat met grote witte bloemen, die na 
verloop van tijd lila lijken te worden. De plant 
vormt een lange bloemsteel, waaraan 
individuele bloemen komen te hangen. Uit de 
bloemen ontwikkelen zich later groene 
vruchthulzen, stekelig als de bolsters van een  
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kastanje, waarin de bessen groeien, die vanaf 
augustus kunnen worden geoogst. De tomaatjes  
men in het zicht als de bolster openklapt. 
 

 
litchitomaten 

 

Als de blaadjes naar achteren omkrullen zijn de 
litchitomaatjes rijp. Ze zijn dan bijna even groot 
als een kerstomaat en net zo mooi rood, maar 
hebben een bijzondere, onverwachte, zachte, 
fruitig-kersachtige smaak, een beetje zoals de 
Chinese lychees. Meestal worden litchitomaten 
rauw gegeten of verwerkt, maar jam van 
litchitomaten schijnt ook heel lekker te zijn.  
 

In de volle grond wordt de plant snel anderhalve 
meter hoog. Hij kan vanaf februari/maart al 
worden gezaaid, maar kan pas na de ijsheiligen 
naar buiten. Planten in een pot kan ook, maar 
dan blijft hij veel kleiner. Bijzondere eigenschap 
van deze plant is dat hij ook gebruikt kan worden 
om aaltjes te bestrijden. Een opmerkelijke 
dwaalgast, daar in die akker bij Sietse. Met al die 
stekels in ieder geval geen plantje om zonder 
handschoenen aan te pakken! 
 

Dames Schumann 
Op 22 september verwachten we in de 
Nicolaaskerk het duo Gea Passies en Johanan 
Havinga met deze keer een programma onder de 
naam: De dames Schumann. In deze voorstelling 
kijkt dochter Marie Schumann terug op het leven 
in dienst van haar beroemde moeder Clara 
Schumann, die een glansrijke internationale 
carrière had als concertpianiste. Passies zingt, als 
dochter Marie liederen die door haar moeder zijn 
gecomponeerd en vertelt daarnaast over het  

 

soms dramatische  leven van het gezin 
Schumann. Naast muziek van Clara Schumann is 
er ook werk te horen van haar man Robert, van 
huisvriend Brahms en van Chopin. Passie en 
Havinga waren eerder al in Oldenzijl met 
programma’s over Brecht, over Satie, Debussy en 
over Moussorgsky.  
 

 
De dames Schumann: Gea Passies en Johanan Havinga 

 

Herinneringen 
 

 
 

 
Uit de Ommelander Courant 
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Meister speelweek  
 

 
(foto: Stichting Commissie Vakantieweek Uithuizermeeden) 
 

Deelnemers aan de fiets-/kanotocht van de 
vakantieweek van Uithuizermeeden in augustus 
landden ook in Oldenzijl. 
 

Eindfeest “ Adieu Eemsmond”   
In het afgelopen jaar is op verschillende wijzen en 
plaatsen in onze gemeente al afscheid genomen 
van de gemeente Eemsmond. Prachtige feesten 
in 13 dorpen. 
 

Op 1 september werd in dat kader  “Klaine 
dörpen noar en door t Hogeland” georganiseerd, 
een fietstocht met onderweg verrassende 
activiteiten. Er was toneel, zang en bij Lutje 
Brussel kon geschilderd worden. 
 

 
Ellen en Willie Dieterman botvieren hun schildertalenten. 

 
Op 15 december 2018 organiseert de gemeente 
een “ spetterend” eindfeest in de Mencke in 
Uithuizen. Een avond met veel muziek en zang, 
maar ook met herinneringen en verhalen over 29 
jaar gemeente Eemsmond. 
In het eerste deel van de avond (19.30-21.00 uur) 
zal stilgestaan bij het afscheid van Eemsmond  

 

met o.a. het afscheidslied van Erwin de Vries, 
maar ook wordt Het Hogeland verwelkomd met 
het nieuwe lied voor Het Hogeland  van “ Wat 
Aans”.   
 

Erwin de Vries zal later ook nog optreden en 
vanaf 22.00 uur is er muziek van “ Vangrail”.  
 

 
 

Deze band uit Groningen/Friesland  hoort 
inmiddels tot de top van Nederland.  Drummer 
van de band is Sander de Groot uit Warffum en 
daarmee is ook de verbinding gelegd naar het 
eindfeest. 
 

In jongerencentrum Express is de winnaar van 
Het Hogeland Event de DJ. Ook zal “ Wat Aans” 
hier optreden. 
 

De avond is bedoeld voor inwoners van de 
gemeente Eemsmond. Toegang is gratis. Maar 
bezoekers wordt wel gevraagd vooraf een 
toegangskaart op te halen (max vier per persoon). 
De afhaaladressen worden in de komende tijd 
bekend gemaakt. 
 

Op 14 december a.s. wordt een pubquiz 
georganiseerd. Deze pubquiz vindt plaats in de  
Op Roakeldaishal in Warffum.  
 

Deelnemende teams worden dan bevraagd over 
hun kennis van de gemeente Eemsmond. Teams, 
bestaande uit maximaal 4 personen, kunnen zich 
aanmelden bij K.vanZanten @eemsmond.nl 
Reserveer alvast deze avond. 
 
 


