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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 

26 augustus       Barbecue 

 
Wekelijks in ons dorpshuis 
zaterdags        Open van 16.00–21.00 uur 

 

Beste dorpsgenoten 
Enige tijd geleden hebben Eric en Gea de Rover 
het dorp ingelicht over hun plannen met de 

school middels hun Stichting Ik&Zorg. Hier is 
positief op gereageerd door het dorp. 
 

Zij hebben ons gevraagd om tijdelijk het 
dorpshuis te mogen gebruiken voor dagbesteding 
van cliënten onder begeleiding van de stichting. 

Het zal gaan om een tijdelijke regeling. 
 
De dagen waarop de stichting gebruik wil maken 

van het dorpshuis zijn: maandag (van 11.30 – 
15.00 uur), dinsdag (hele dag) en donderdag 
(van 8.30 – 15.00 uur). 

Het bestuur heeft besloten het gebruik van de 
accommodatie van het dorpshuis vanaf 29 mei tot 
1 juli a.s. toe te staan. Na deze periode zullen we 
gaan evalueren. 

 
Over de toekomstige samenwerking zal een 
vergadering georganiseerd worden waarvoor het 

dorp wordt uitgenodigd. 
Mochten jullie nog vragen hebben, neem gerust 
contact met ons op! 

 
Stichting Ik&Zorg en hun cliënten stellen het erg 
op prijs als dorpsbewoners langskomen voor een 

praatje of kopje koffie. 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur VDO 
 

Stand van zaken 
Tijdens de proefperiode is een aantal dorpelingen 

al eens een praatje gaan maken. Hard gewerkt is 
er ook. Het schoolplein is ontdaan van 
ongerechtigheden, de heggen zijn gesnoeid en 

het onkruid tussen de tegels, ook van het trottoir, 
is weggehaald. Verder is eigenlijk iedereen 
tevreden over de proefperiode. Die is daarom 

voorlopig door het bestuur verlengd. 
 
 

mailto:olnzielster@ziggo.nl
http://www.oldenzijl.nl/
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Friends 

 
In mijn lege kippenhok logeren twee 

overcomplete hanen, die 's middags buiten 
grazen. Haantje Rodriques wilde, na inspectie van 
de woning, wel bij me intrekken. Levert een paar 

curieuze plaatjes op. En wat is hij mooi! Zijn 
maatje is spierwit en dominant. Ze moeten zich 
wel gedragen anders gaan ze in de soep. 

Jeanine  
 

Werk door Stichting Ik&Zorg 

 
Het opknappen van een barkruk 

 

 
Snoeien van de heg 

 

Marjolein en Klaas winnen 
Het jaarlijkse kampioenschap jeu de boules van 

Oldenzijl is dit jaar gewonnen door Marjolein 
Zwerver en Klaas Dijksterhuis. De vaste partner 
van Marjolein, Dick Knol, moest helaas vroegtijdig 

afhaken vanwege een ontstoken oog. Klaas vond 
dit niet erg en is misschien wel extra blij met zijn 
beker. 
 

Orgel 
In de vorige krant vertelden we dat de 
financiering voor herplaatsing van het Van 
Oeckelenorgel rond was. Niets stond de 

werkzaamheden nog in de weg. Dáchten we. 
Waar bij de plannen destijds geen rekening mee 
was gehouden, maar wat inmiddels hoogst 

actueel is, is de versterking, ook van 
monumenten, die noodzakelijk is geworden als 
gevolg van de gaswinning. Ook 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 is? Dat zou niet verantwoord 

zijn. Uitstellen tot we wél in het schema zouden 
passen? Dan zouden alle subsidies vervallen. Nu 
eerst plaatsen en later versterken? Vele malen 

duurder, bijna onmogelijk en niet verantwoord. 
De niet-aflatende druk van Marien (Bügel) bij de 
verschillende instanties heeft uiteindelijk tot 

gevolg gehad dat er toestemming is gekregen 
voor versterkt plaatsen en dat die extra kosten 
vergoed worden! In de werkplaats van Mense 
Ruiter in Ten Post wordt hard gewerkt aan de 

restauratie van het orgel zelf, in de kerk hopen 
we na de bouwvak, met de herziene 
bouwplannen, aan de slag te kunnen gaan met 

de aanpassingen van de orgeltribune. 
Ondertussen wordt er ook al nagedacht over de 
oplevering van het orgel volgend jaar, die 

natuurlijk met de nodige feestelijkheid gepaard 
zal gaan. Wie daar nog goede ideeën voor heeft, 
wordt van harte uitgenodigd die met het bestuur 

te delen! 

 
Ingepakte orgelpijpen 
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Cello-pianoconcert 
Ruim twintig mensen genoten op 18 juni van het 

concert dat in de Nicolaaskerk werd gegeven door 
Hanneke Rouw (cello) en Lukas van der Vegt 
(piano).  

 

 
Lukas van der Vegt en Hanneke Rouw 

 

Naast de prachtig uitgevoerde cellosonate van 
Chopin die door hen samen werd gespeeld, 

speelde Hanneke solo werk van Bach en Lukas 
liet een fantasie van Mozart horen en vier 
preludes van Chopin.  

In de pauze konden de bezoekers als vanouds 
terecht in het dorpshuis waar Paul (de Voigt) 
iedereen voorzag van een drankje. De koffie vond 
weinig aftrek door het warme weer, maar 

gelukkig zat er in het dorpshuis ook nog wel wat 
anders onder de kurk. 
Voorlopig is het even gedaan met de concerten, 

in afwachting van de plaatsing van het orgel, 
maar het volgende ensemble heeft zich alweer 
aangediend. Een impressie van dit concert is te 

vinden op de site van de Nicolaaskerk: 
www.nicolaaskerkoldenzijl.nl 
 

Schilderwerk dakruiter 
Vorige week is begonnen met het schilderwerk 
aan de dakruiter. De steigers werden vrijdag 8 juli 

opgebouwd en de maandag daarna kon het 
schilderwerk beginnen. Een weekje, was gepland. 
Maar zoals dat gaat: soms zit het mee, soms zit 

het tegen. En in dit geval zat het tegen. 
Behóórlijk tegen. Onder het ogenschijnlijk in 
goede staat verkerende verfwerk bevond zich een 

hoop rottigheid. Letterlijk! (Zie foto.) 
Onmiddellijke actie was vereist, niet in de laatste 
plaats omdat ook één van de klokkenstoelpoten is 

aangetast. 
 
 

 

 
Kerk (weer) in de steigers 

 

Gelukkig kon aannemer Bertil Sietsema op heel 
korte termijn mensen vrijmaken om de 

herstelwerkzaamheden aan te pakken. En ook 
gelukkig had het bestuur destijds gekozen voor 
een steiger voor het verfwerk, in plaats van voor 

een hoogwerker. Die steiger komt nu heel goed 
van pas. Er zal tijdelijk stempelwerk in de 
dakruiter geplaatst worden. Als de verrotte delen 

dan zijn uitgestukt (met douglas), de ondiepe 
plekken tot op het gezonde hout zijn 
schoongemaakt en opgevuld met Dry Flex (twee-

componentenepoxy) kan de schilder zijn 
werkzaamheden alsnog afmaken en kan de 
dakruiter er weer even tegen. En passant krijgen 

de toegangsdeuren aan de west- en aan de 
zuidzijde ook een lik verf mee.  
 

 
Zwaar verrotte paal van de dakruiter 

http://www.nicolaaskerkoldenzijl.nl/
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Muzikale fietsroute 
Wat wás het mooi weer. En wat wáren er veel 

mensen. De Muzikale Fietsroute was wederom 
een groot succes. Vanaf 2009, eerst jaarlijks, 
daarna tweejaarlijkse werd de fietsroute onder de 

bezielende leiding van Ton (van den Hout) en 
Suzan Herweijer van de Rottummer kerk. Na 
2015 vond Ton het tijd voor een andere uitdaging 

en dat leek ook het einde van de fietsroute. 
Léék…. want Rob en Marjan Ruitenberg van het 
Quiltfestival vonden het evenement té mooi om 

het te laten verdwijnen. Samen met Suzan, 
Anneke Moreel en Henk-Doeke Odinga zetten ze 
hun schouders eronder, terwijl Leo (de Vree), als 

voorheen, voor het programmaboekje zorgde en 
Marja (Spakman) voor de pr.  
 

Natuurlijk was ook het dorpshuis weer paraat. 
Deze keer niet met wafels, maar met tosti’s, die 
ook gretig aftrek vonden. De route zelf was zeer 
gevarieerd. Wat meer klassiek, maar ook top-100, 

dus werkelijk iedereen kon een mooi programma 
samenstellen. In de Nicolaaskerk trad Trio Mare 
op, bestaande uit Elzemien Brouwer, Fokko 

Timersma en Henk-Doeke Odinga.  
 

 
Trio Mare in de kerk van Oldenzijl 

 

Raadsleden verkennen Het Hogeland 
Ontspannen, interessant en inspirerend was de 
gezamenlijke excursie van de vier gemeenteraden 

en colleges van de toekomstige gemeente Het 
Hogeland (de gemeenten Bedum, De Marne, 
Winsum en Eemsmond). Op 14 juli 2017 
verkenden zij de gemeenten Winsum en De 

Marne.  
 

Dit bezoek concentreerde zich op de thema's 

zorg, onderwijs, energie, toerisme en centrum-
ontwikkeling. In Winsum werd informatie 
verstrekt over de ontwikkelingen rondom De 

Tirrel, een project waarin onderwijs, zorg, sport 
en vrije tijd samenkomen. 

 
Het gezelschap was getuige van de onthulling van 
het bouwbord voor de nieuwe, gasloze wijk 
Munster.  

 
Met kano’s kijken vanaf het water 

 

Met kano’s en fluisterboten bekeken zij Winsum 

vanaf water. Op het Boogplein werd de laatste 
stand van zaken rondom het centrumplan 
gegeven, waarna de raadsleden vertrokken naar 

gemeente De Marne.  
 

Daar vertelden betrokkenen bij het burgerinitiatief 
Coöperatie Klooster en Buren over wat er komt 

kijken bij het ontwikkelen van zo’n initiatief. De 
vitaliteitscoördinator legde uit hoe de gemeente 
burgers kan ondersteunen met initiatieven. 

Stichting Promotie Waddenland informeerde de 
raadsleden vervolgens over toerisme in het 
gebied. Dat deden ze op een mooie locatie: 

Waddenmax, een biologisch-dynamisch 
boerenbedrijf waar toeristen kennis kunnen 
maken met het boerenleven. De dag eindigde in 

de haven van Lauwersoog. Raadsleden werden 
daar bijgepraat over de ontwikkelingen rondom 
het Werelderfgoed-centrum en de haven. 
 

Dit uitstapje was een geschikte manier om 
elkaars gemeente te verkennen en inspiratie op 
te doen voor de vormgeving van de nieuwe 

gemeente. Om die reden worden na de zomer de 
gemeenten Bedum en Eemsmond bezocht. Ook 
zal er nog een bezoek worden gebracht aan de 

gemeente Hollands Kroon in de provincie Noord-
Holland, een gemeente die in 2012 tot herindeling 
is over gegaan en de organisatie op een vernieu-

wende wijze vorm heeft gegeven 
 

En nu…vakantie 
De redactie bedankt allen die aan dit nummer 
hebben meegewerkt en wenst de lezers een 
goede en veilige vakantie.  

 


