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BESTUUR
vacant voorzi  er gezocht!!
Mar  jn Platzer secretaris 06-26912635
Gerrit Bodde penningmeester 0595-433107
Paul de Voigt lid 06-21860445
Eric Zijp lid 0595-434925

PROGRAMMA

Wekelijks in het dorpshuis

zaterdags open van 16.00 – 21.00 uur

donderdags eetcafé Ik & Zorg, 
17.00 - 19.00 uur

Vanaf eind september/begin 
oktober biljarten,  19.30 uur

En verder:
verschillende
data

Formule 1 races, voetbalwed-
strijden  Nederlands el  al (man-
nen en vrouwen) en Na  ons 
League Finalswedstrijden op het 
nieuwe scherm grote scherm. 
Houd je mailbox in de gaten!

14 juni opening Ik & Zorg

23 juni GP Frankrijk, 15.10 uur

Angelia en Dennis getrouwd

Nee, dit is niet één van de bolides van de GP, 
maar de trouwauto van Angelia en Dennis, die op 
12 april trouwden.  Na een mooie plech  gheid in 
de Nicolaaskerk werd het huwelijksfeest gevierd 
in het dorpshuis. Mede dankzij de inzet van een 
aantal hardwerkende vrijwilligers werd het, zoals 
Yes ‘t omschreef: “Een prach  ge dag met een 
gouden randje.” Angelia na afl oop op Facebook: 
“We hebben een prach  ge dag gehad. Bedankt 
iedereen die aanwezig was, zonder jullie was het 
niet af!”

Sleutelbos kwijt
Nog steeds is de sleutel-
bos van het dorpshuis kwijt!
Wie o wie weer er meer van??
Mail info@oldenzijl.nl

DÖRPSHOES

Lutje Brussel
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‘t Keutje fl oreert!  (van onze sportverslaggever)
Biljartclub ‘t Keutje hee   een topseizoen afgeslo-
ten. Een beoordelingsrapport van de spelers mag 
dan natuurlijk niet ontbreken. Op plaats 12 
eindigde Danny, die al in zijn eerste seizoen een 
leergierige speler bleek. De verwach  ngen wa- 
ren hoog gespannen. Hij speelt met een fraaie 
s  jl, gestrekt achterbeen en benen en rug in een 
hoek van 90°, toch bleven de resultaten wat 
achter. Te wijten aan zijn mentale instelling? 
Vooral de laatste wedstrijden speelde hij ‘met 
het hoofd in de wolken’ hoog boven de realiteit 
van het biljart. Insiders kennen de reden daar-
van. Op plaats 10 nestor Frans, ook dit seizoen 
weer manifest aanwezig. Speelt met grote inzet 
en passie, met wisselend succes. Kan echter met 
fl inke zelfrefl ec  e meestal exact aangeven wat 
het ‘externe’ probleem is van de soms mindere 
presta  e, tot hilariteit van de aanwezigen. Die 
hopen overigens wel s  lletjes later, op Frans’ 
lee  ijd, nog met dezelfde passie aan het biljart te 
kunnen opereren. Ex aequo op 10 Raymond, 
bezig aan zijn tweede seizoen. Zijn presta  es 
laten een s  jgende lijn zien al is zijn niveau nog 
wisselvallig en maakt zijn spel soms een wat 
klinische indruk. De diagnose: met consequente 
training kan er een duidelijke verbetering in 
zi  en. Bij Louis op 9 doet een evident weten-
schappelijke aanpak veel verwachten. Zijn presta-
 es zijn echter te onregelma  g en de ranking te 

laag, zodat de eindcalcula  e laat zien dat Louis’ 
gemiddelde dit jaar wellicht wat te hoog gegre-
pen was. Zijn theore  sche kennis blijkt op een 
beduidende hoger niveau te liggen dan de 
prak  sche uitvoering. Leo (van Meurs) op 8 is 
ook duidelijk één van de spelers wiens kennis van 
de theorie omtrent het edele biljartspel beter 
lijkt te zijn dan de uitvoering ervan. Te wisselval-
lig en soms  te weinig geconcentreerd. Misschien 
moet hij iets doen aan zijn 
sportkleding. (Bretels?) 
Speelt vast  comfortabeler 
zonder al dat gehijs! Dick 
(Knol) op 6 is een sterspeler 
uit het verleden. Speelde 
enige  jd elders op een veel 
hoger niveau maar is nu 
gelukkig terug op het oude 
nest. Zijn klasse was snel 

weer terug te zien. Benieuwd wat het komend 
seizoen gaat brengen als hij, volkomen compleet, 
in de arena zal verschijnen. Ex aequo op 6 Eric 
(Zijp), die zijn eerste seizoen speelde. Spannend 
of hij deze presta  e een mooie uitbouw zal 
geven of dat het ‘klussen in de marge’ wordt. Eric 
is één van die spelers die met zijn verbale, 
theore  sche kennis zijn medespelers gevraagd, 
maar vooral ongevraagd, adviseert. Op 5 staat 
Anton, die met zijn Innemende Compe   eve 
Technologische spel-opva   ng een zeer gelijk-
ma  ge compe   eronde neerze  e. Hoe posi  ef 
hij in de club staat, blijkt wel uit het feit dat hij al 
een aantal jaren de standen bijhoudt en online 
publiceert, de kas beheert en nog een aantal 
randzaken regelt. Wie Bouke ziet spelen, hij 
eindigde als vierde, snapt dat Danny zijn s  jl van 
niemand vreemd hee  . Ook Bouke hee   een 
mooie, stabiele compe   e gespeeld. Een mini-
male teruggang is wellicht te wijten aan de brede 
belangstelling die hij hee   voor andere zaken. 
Niet alleen op zijn eigen vakgebied, maar ook op 
velerlei andere terreinen. Wat meer concentra  e  
en minder gepraat zou nog vooruitgang kunnen 
brengen. De tweede plaats is voor Klaas, een 
leergierige speler die al 
een aantal jaren steeds 
weer goeie coaches in 
zijn nabijheid hee  . 
Dat leidde opnieuw tot 
een verbetering. Het 
jach  ns  nct naar 
succes en een hoger niveau is hem beslist niet 
vreemd. Gijs (ex aquo op twee), een op meer-
dere gebieden ‘imponerende’ speler, is regel-
ma  g bovenin de ranglijst te vinden. Hij zou zich 
verder kunnen verbeteren door de biljartsport 
niet als krachtsport te zien en wat minder zijn 
natuurlijke dominan  e in te ze  en. 
Glorieus en verdiend winnaar van de 
compe   e werd Paul. Weliswaar zat 
ook hij met zijn hoofd in de wolken, 
maar hij hee   zich kranig geweerd. 
Eind maart werd hem de wisselbeker 
uitgereikt. Profi ciat Paul! 

Besloten werd nog door te  gaan met biljarten. 
Via een What’s-appgroep kan men nagaan of er 
voldoende belangstelling is.

OL’ZIELSTER juni 2019
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‘t Baalkjepad
In de eerste hel   van april was ’t Baalkjepad 
gestremd in verband met werkzaamheden. Het 
werd groots aangepakt!

Dit was niet 
het enige 
materieel dat 
door het dorp reed. Op 17 april werd een auto 
gespot van het bedrijf Fenicks uit Haarlem. Dat 
bedrijf houdt zich bezig met het inventariseren 
van rijks- en gemeentelijke monumenten, beeld-
bepalende en karakteris  eke gebouwen. Onder 
andere Monumentenwacht Groningen en de 
provincie maken gebruik van hun diensten om zo
bijvoorbeeld informa  e te verkrijgen over de 
staat van onderhoud van monumenten of leeg-
stand op basis van actuele gegevens. Zo te zien 
werden er in ieder geval foto’s gemaakt van de 
kerk, van Iturea en van de boerderij Klaas en 
Gea. 

Van een wortel en de boom
Al geruime  jd ondervonden bewoners van Ik & 
Zorg veel last van wifi - en tv-storingen. De inzet 
van zwaardere versterkers hielp niet. Volgens 

de installateur van de installa  e was verdere 
versterking niet mogelijk. Of het een rol hee   
gespeeld, is niet bekend maar toen de school 
des  jds wifi  kreeg, werd de ontvangst bij de 
overburen gestoord. Een andere frequen  e en 
wat terugschroeven van het vermogen hielpen 

des  jds. Nu werd ten einde raad een klacht in-
gediend bij Enexis die er een fl ink aantal uren in 
hee   moeten steken voordat het euvel werd ge-
vonden. Na het nodige graafwerk begin mei werd 
uiteindelijk de dader opgespoord: een wortel van 
de boom op de hoek van de tuin bij de overbu-
ren die door de kabel was gegroeid. Vervanging 
van het doorboorde stuk kabel loste de zaak op. 
Een  jdje later werden er bij het dorpshuis op-
nieuw putjes gegraven, nu links en rechts van de 
weg. Door de komst van een aantal zelfstandige 
wooneenheden in het pand moest de  elek-
trische installa  e worden verzwaard. Daarvoor 
werd een zwaardere kabel vanaf de hoofdkabel 
aan de zuidkant van de weg onder weg door 
geschoten naar een punt naast de voordeur van 
het dorpshuis.

Noteer vast in je agenda!

Binnenkort is het programmaboekje te vinden op 
www.muzikalefi etsroute.nl 

OL’ZIELSTER juni 2019
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Lourens overgenomen door Van der Maar
Begin mei verdween een vertrouwde naam uit 
Oldenzijl. Op 10 mei nam landbouwmechani-
sa  ebedrijf Van der Maar uit Hornhuizen het 
bedrijf van Lourens over. Deze tweede ves  ging 
van Van der Maar, al ac  ef in Noord-Groningen 
sinds 1915, blij   gehuisvest in het bedrijfspand 
aan de Paap  lsterweg. Beide ves  gingen gaan 
zelfstandig opereren, maar bundelen krachten 
op het gebied van kennis, inkoop en voorraden. 
De huidige medewerkers blijven het vertrouwde 
aanspreekpunt in Oldenzijl, wel zal de personele 
beze   ng worden uitgebreid. Bestaande dealer-
schappen blijven zoveel mogelijk behouden en 
worden op termijn uitgebreid of gecombineerd. 
Van der Maar is al vele jaren een toonaangevend 
mechanisa  ebedrijf in het Noord-Nederlandse 
pootaardappelgebied. 

NL Doet 2019
Tja...NL Doet komt er weer aan. Maar wat gaan 
we organiseren? Daar kwam Gerrit mee thuis na 
een bestuursvergadering. Al snel kwam er een 
brief in de bus om je wensen kenbaar te maken 
voor de gehele dag. Dat was voor mij, Linda, niet 
heel las  g. Al snel had ik een mail klaar! Nu maar 
hopen dat er meer mensen waren met hetzelfde 
idee. En die waren er gelukkig! Omdat een deel 
van het bestuur niet aanwezig kon zijn, hebben 
Gerrit en ik de organisa  e op ons genomen, iets 
waar we onze hand niet voor omdraaien!

De middag begon natuurlijk met koffi  e/thee, met 
lekkere appel- of abrikozenvlaai! En maar hopen 
dat er veel mensen zouden willen helpen met de 
klussen die wij hadden bedacht. Langzaamaan 
kwamen er dorpsgenoten binnen om te helpen. 
Na de koffi  e verdeelden we ons over de klussen: 
twee grote houten bloembakken maken voor 
bij de entree van het dorpshuis en her en der 
een poetsbeurt elders in het dorpshuis. Zoals 
verwacht gingen de mannen aan de klus met 
zaag, boormachine en schroeven en de vrouwen 
pakten emmers en allesreiniger.

Het hout was grotendeels op maat gezaagd om 
het makkelijker te maken. Dacht ik. Maar dat 
bleek anders. Aan elke kant van de biljar  afel, 
die deze middag de werkbank was, stonden een 
paar mannen die precies wisten hoe het moest. 
Dachten ze. Maar ieder zijn eigen idee brengt 
verwarring… en dat gebeurde dus ook! Zelfs 
al waren de maten er en waren de planken op 
maat. Na enig overleg, geschuif en gewissel paste 
het uiteindelijk. Resultaat: twee prach  ge, ste-
vige bloembakken. Mooi om te zien hoe je met 
zes mannen om een bloembak kan staan over-
leggen hoe het allemaal moet, heerlijk! 

OL’ZIELSTER  juni 2019
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Louis pakte zijn kans en maakte van het resthout 
een bloembakje/slabakje voor aan het terras, 
compleet met gaatjes voor mieren en water. Dat 
ging niet zonder slag of stoot. Hij zou even de 
maten opnemen. Maar het had geregend en het 
terras was ontze  end glibberig. Louis stapt via de 
terrasdeur naar buiten gleed zo onderuit. Geluk-
kig niet erns  g gewond. Maar vanaf binnen zag 
het er ontze  end komisch uit. Funniest home 
video’s was er niks bij!

Ondertussen sopten de dames de keuken gron-
dig, op handen en knieën! Alles werd binnenste-
buiten gekeerd en wat maar los kon, werd los-
gehaald en nauwkeurig schoongemaakt. Na de 
tweede koffi  epauze, er waren nog meer dorps-
genoten binnengelopen, werden de puntjes op 
de i gezet. Het halletje, de bar, de keuken… alles 
werd gepoetst. De bloembakken werden gevuld, 
de plantjes gingen erin, het eindresultaat was 
super. 

Dat moest natuurlijk worden afgesloten met een 
lekkere maal  jd! Chinees stond er op het menu, 
lekker makkelijk. Al met al een topmiddag!
(Linda)

Orgel
Het begon in de winter van 2014. Toen kreeg de 
S  ch  ng Nicolaaskerk Oldenzijl een verzoek van 
de S  ch  ng Oude Groninger Kerken om het Van 
Oeckelenorgel (een rijksmonument uit 1900) uit 
de kerk van Garsthuizen, eigendom van de SOGK 
en inmiddels afgebroken, te mogen plaatsen 
in de Nicolaaskerk. Van Oeckelen is weliswaar 
niet zo’n beroemdheid als Hinsz of Schnitger 
maar het is zeker een orgelbouwer van naam 
en het orgel behoort daarmee tot het regiona-
ale erfgoed. Een ingrijpende beslissing die niet 
lichtvaardig moest worden genomen. Er werd 
een aantal deskundigen geraadpleegd die het 
zowel historisch, esthe  sch als muzikaal absoluut 
verantwoord vonden om het Garsthuizer orgel te 
plaatsen in de Nicolaaskerk. “Een aanwinst voor 
de ‘lege’, amper ingevulde westkant van de kerk. 
Bovendien leent de akoes  ek zich goed voor 
plaatsing van het orgel. Een buitenkans voor het 
kerkgebouw.” 

Dat was slechts de eerste hobbel. Er zouden nog 
vele volgen! In 2015 werd het orgel uit de kerk 
van Garsthuizen gehaald en naar orgelbouwer 
Mense Ruiter in Ten Post gebracht om te worden 
gerestaureerd. 

Begin 2016 kwam één en ander in een stroom-
versnelling terecht toen bleek dat er nog geld 
was van de provinciale subsidieregeling voor 
orgels. Maar dan moest de subsidieaanvraag 
vóór 1 april ingediend zijn. Met stoom en kokend 
water is alles op alles gezet om de aanvraag rond 
te krijgen en dat is gelukt. Die subsidiering van 
de provincie voorzag in 60% van de kosten. Voor 

OL’ZIELSTER juni 2019
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de overige 40% moesten andere fondsen worden 
gevonden. Ook dát is uiteindelijk gelukt. De pro-
vincie kende een subsidie toe van ruim 111.000 
euro. De rest van de fi nanciën (in totaal 106.000) 
is uit andere fondsen verkregen. Toen begin 2017 
de fi nanciering rond was, kon de opdracht voor 
de restaura  e van het orgel worden verstrekt aan 
Mense Ruiter. In de kerk leek niets de werkzaam-
heden nog in de weg te staan.

Dáchten we. Waar bij de plannen des  jds geen 
rekening mee was gehouden, maar wat inmid-
dels hoogst actueel was geworden, was de ver-
sterking, ook van monumenten, die noodzakelijk 
was geworden als gevolg van de gaswinning. 
Ook het plaatsen van het orgel zou, volgens de 
nieuwe inzichten, ‘versterkt’ geplaatst moeten 
worden. Maar…. “monumenten zijn nog niet 
aan de beurt, past niet in het schema, kan nog 
niet.” Wat te doen? Het orgel plaatsen zoals eerst 
gedacht, in de wetenschap dat het misschien niet 
veilig zou zijn? Dat zou niet verantwoord zijn. 
Uitstellen tot het wél in het schema zou passen? 
Dan zouden alle subsidies vervallen. Nu eerst 
plaatsen en later versterken? Vele malen duur-
der, bijna onmogelijk en niet verantwoord.

Niet-afl atende druk bij de verschillende instan-
 es hee   uiteindelijk tot gevolg gehad dat men 

akkoord is gegaan om te volstaan met het verste-
vigen van het orgel, met daarbij een toezegging 
voor het vergoeden van de extra kosten. Dat 
hee   heel wat bloed, zweet en tranen gekost, 
om nog maar niet te spreken over  jd en energie. 
Maar nu lijkt nu toch zover te zijn: de afspraken 
met de aannemer (Aannemersbedrijf Sietsema 
in Uithuizen) zijn gemaakt en binnenkort wordt 
begonnen met de werkzaamheden. In novem-

ber, bijna vijf jaar nadat het verzoek van de 
SOGK werd gedaan, kan het orgel, dat al  jden 
compleet gerestaureerd ligt te wachten in de 
werkplaats van de orgelbouwer, eindelijk worden 
opgeleverd. 

Dat zal natuurlijk met de nodige feestelijkheid 
gepaard zal gaan. Wie daar nog goede ideeën 
voor hee  , wordt van harte uitgenodigd die met 
het bestuur van SNO te delen! 

Ik & Zorg
“Zoals jullie misschien al hebben gezien, staat 
de werkbus van aannemersbedrijf Sietsema niet 
meer op de parkeerplaats”, zo begon een paar 
weken geleden de nieuwsbrief van Ik & Zorg. Op 
dat moment was er al één bewoonster in het 
gezinshuis (Linda) en werd aangekondigd dat 
er binnenkort drie nieuwe inwoners bijkomen: 
Tim, Harry en Felice. Ook wordt er al geregeld 
gelogeerd door gasten. Op 14 juni werd Ik & Zorg 
offi  cieel geopend, met een druk op de knop, die 
twee serpen  nekanons in werking moest stellen. 
(Eentje weigerde...)

OL’ZIELSTER  juni 2019
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Bijzonder transport 
Een bijzonder transport voor Ik en Zorg arriveert 
op 29 april. Een voormalige scha  keet met 
aangebouwd terrasje. De bedoeling is het vehikel 
op het oude schoolplein te plaatsen en misschien 
later eens voor B&B te gebruiken. 

Van de vrachtwagen de weg op was niet zo spec-
taculair, maar dan… Bouke -wie anders- komt te 
hulp met tractor die aan de voorkant aan de keet 
kan worden gekoppeld. 

Fluitje van een cent… totdat blijkt dat de door-
gang te smal is. Na verwijdering van het toe-
gangshek lukt het de keet op z’n plaats te ma-
noeuvreren. Een job met een kri  ek randje, want 
achter het hek ter rechterzijde is een steile hel-
ling naar de sloot. Uiteindelijk is alles gelukt en 
wacht de keet nu op een opknapbeurt.

Formule 1 
In alle vroegte op zondag 17 maart werden de 
sinaasappels geperst voor het gezamenlijke ont-
bijt voor de Formule 1-lie  ebbers in het dorp. 
Warme broodjes, croissants, koffi  e, een eitje en 
een vers kopje jus d’orange en natuurlijk enthou-
siaste mensen! De Grand Prix van Australië, ‘s 
morgens om 6.10 uur. In huispak of onesie, het 

maakte niks uit, F1 kijken met elkaar is gezellig 
en gee   sfeer. Ook de  jd maakt niet uit! De ko-
mende  jd zal elke Grand Prix in het dorpshuis te 
zien zijn op het grote scherm, ongeacht de  jd! 
En als het rond etens  jd is? Niet getreurd, voor 
de hongerige mens wordt gezorgd! (Linda)

Jeu de boules
Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag, waren er 
weer jeu-de-bouleswedstrijden. Er werd fl ink 
gestreden. Eerste werd het kampioensteam van 
Marjolein, Dick en Dick! Tweede werden Eric en 
Yolande, Anton en Mark werden eervol derde.

OL’ZIELSTER juni 2019
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De winnaars!

Uit de oude doos
Dat Oldenzijl, net als veel andere kleine dorpen, 
een levendige middenstand had, is voor niemand 
een verrassing. Bakkers en kruideniers in meer-
voud, een smid... maar wist je dat Oldenzijl ook 
een fotograaf had?  Deze kaart is uit 1908

H. de Jonge was familiefotograaf en fotogra-
feerde niet alleen maar families, je was bij hem 
ook aan het billijkste adres voor ‘vergroo  ngen’, 
natuur- en kunstlichtopname van ‘groepen en 
korte pose’. Fotograaf De Jonge was tot zonson-
dergang geopend. Kom daar nog maar eens om.  

Overleden
Op 8 mei overleed Johanna Werkman, oud-in-
woonster van Oldenzijl, partner van oud-inwoner 
Henk Zuidema en eerder ook secretaresse van de 
IJsvereniging. Johanna is op 14 mei op de be-
graafplaats in Uithuizermeeden begraven.

 Johanna Werkman

*Uithuizermeeden                †  Uithuizen
   5 juni 1942                               8 mei 2019
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 Colofon
 redac  e: Oldenzijlsterweg 17,  Oldenzijl
 tel: 0595-464327 
 e-mail: marja.spakman@planet.nl
 Met bijdragen van:
 Frans Aué
 Linda en Gerrit Bodde
 Marien Bugel (fotomontage orgel)
 Trudy Dehue
 Roos van der Wiel (foto Angelia en Dennis)
 Yes Wi  eveen

 Kopij voor de volgende Ol’nzielster graag aanleveren
 vóór 1 oktober.


