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

 
 

In Lutje Brussel  
tapt men weer bier! 

 
Wekelijks in ons dorpshuis 
dinsdags Tekenclub v.a. 20.00 uur 
 nieuwe deelnemers welkom 
donderdags biljartcomp. V.a.19.30 uur 
  nieuwe deelnemers welkom 
zaterdags  Open  van 16.00 – 21.00 uur 

 
2018 
januari 00.30 uur 
   Ontmoet en groet elkaar  
   in het nieuwe jaar. 
 

Tja… wat moet je hiermee? 
Vrijdagavond 15 september 2017. Een 
buitengewone ledenvergadering van VDO. Een 
zeldzaam gebeuren. Het gaat ook niet om niks: 
het dorpshuis, wat moeten we er mee? 
Na het verdwijnen van de school is het gebruik 
van het dorpshuis doorgegaan als altijd, het lijkt 
alsof de school nog bestaat.  
 
Maar… niets wordt meer wat het was. Ik&Zorg 
dient zich aan als mogelijke nieuwe gebruiker van 
de school. Hoewel nog veel onduidelijk is, wil de 
gemeente het dorpshuis alvast loskoppelen van 
het schoolgebouw. Daarmee worden toekomstige 
bedreigingen de pas afgesneden. Want het 
dorpshuis moet blijven, vindt de gemeente. 
 
Hoewel dat een heel positieve opstelling van de 
gemeente is, speelt die natuurlijk niet voor 
suikeroom en stelt men VDO de vraag: “Wat 
willen jullie, kopen of huren?” Tijdens de 
gedachtewisseling deze avond blijkt: eigenlijk 
willen we niks, maar willen we alles houden zoals 
het was. Want beide mogelijkheden zijn niet 
zonder meer realistisch voor de vereniging die 
geen kapitaal en nauwelijks inkomsten heeft.  
 
Wel wordt ingegaan op de vraag: “Wat is er voor 
en wat is er tegen?” Onduidelijk is hierbij de 
toekomstige situatie van de Stichting Ik&Zorg. 
Die ziet wel wat in aankoop van het hele pand 
met een overeenkomst met VDO over het 
gebruik.  
 
Een duidelijk antwoord over de probleemstelling 
komt er deze avond dus niet. Het bestuur wordt 
daarom verzocht om in de komende bespreking 
met de ambtenaren van de gemeente vooral aan 
te sturen op meer tijd om een standpunt te 
bepalen. 
 
Tot zover de vergadering die wordt besloten met 
een gezellige nazit. 

mailto:olnzielster@ziggo.nl
http://www.oldenzijl.nl/
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Buren- en oogstdag 2017 
 

 
 
Zaterdag 23 september was het buren- en 
oogstdag én groot feest in Oldenzijl. Ik&zorg, 
cliënten, leden VDO en inwoners van Oldenzijl 
hebben gezamenlijk op Burendag 2017 
gevist, gespeeld, geklust, gegeten (barbecue met 
vlees, vegetarisch, salades) en oogst gedeeld. Het 
was een mooie dag! 
 
Forel vissen 
Gaan we mee? Forel vissen op zaterdagmorgen?  
Om 7:00 uur verzamelen bij het dorpshuis. Wel 
heel leuk maar ook wel erg vroeg op een vrije 
dag. Ik kan me herinneren dat ik vroeger op 
vakantie in Frankrijk ook wel ging vissen, op 
truitjes, heel lang geleden. Daarom zeg ik toch 
wel ja op deze ochtend.  
Om 6:00 uur opstaan, wassen, koffie zetten, 
eten, Spooky uitlaten, mijn hemel! Vooruit dan 
maar. Om 7:10 uur vertrekken we. Martijn zet 
thuis koffie voor de hele bups. Dat duurt wel erg 
lang want hij heeft nog nooit voor zoveel man 
koffie gezet. Het is je vergeven, Martijn! 
 
Na het ritje naar Niebert eerst dus lekkere koffie, 
Martijn heeft overal voor gezorgd, de schat. 
Koffie, krentenbollen, gevulde koeken, flesjes 
water. Ja, we gaan er flink tegen aan deze 
ochtend. Voor Eric en mij extra spannend, want 
we hebben hengels noch aas. Die kunnen we 
krijgen bij de beheerder. De anderen: Martijn, 
Louis, Paul, Niels en Haayo, hebben de mooiste 
hengels, schepnetten, koelboxen. Martijn had 
superaas bij zich, van zijn schoonvader, gifkleurig 
aas in verschillende fluorescerende kleuren. Als ik 
dit allemaal zie, weet ik niet of ik wel helemaal op 
de goeie plek ben deze morgen.  
Maar ik laat me niet uit het veld slaan, tenslotte 
gaat het om de gezelligheid met je buren. 
 

 
 De beheerder, nogal een chagrijn in onze ogen 
en totaal niet klantvriendelijk, zet me op m’n 
nummer. Ik heb een hengel gepakt, na een 
kwartier wachten én meerdere keren op de bel 
drukken: meneer was bezig! 
 

Goed, uitleg gehad over de hengel en het 
werpen. Iedereen zoekt zijn plek. Balletje aas 
draaien aan de haak doen en werpen, dat is ‘t. En 
ja hoor, d’r zit een forel aan m’n haak. Helaas, hij 
laat los. De enige forel die zich in vier uur tijd 
deze morgen aan mijn haakje heeft laten zien! 
Martijn heeft meer geluk en vangt de eerste. 
Goed gedaan, Martijn! Daarop volgen er meer: 
Paul, Haayo. Die gaan lekker, maar ja zij staan 
ook op een prachtige plek. Niet eerlijk, maar je 
kunt ze moeilijk weg sturen en tenslotte: HET IS 
GEEN WEDSTRIJD.  
 

Louis en Niels worden er ook wel een beetje ziek 
van, want van alle kanten komen deze rotbeesten 
langs zwemmen, het lijkt alsof ze de grootste lol 
hebben in het niet ons aas pakken maar ons wel 
lekker maken. Potverdrie, daar worden weer een 
paar vissen gevangen. Zo heel sneaky loop ik 
toch een beetje de richting van Paul en Haayo op, 
maar ik krijg gewoon de ruimte niet, als enige 
vrouw! Eric is er maar bij gaan zitten op z’n 
kampeerstoel.  
 

Het is bijna 12 uur en ik gooi nog een keer m’n 
hengeltje uit. Dat had ik beter niet kunnen doen 
want ik heb m’n duim gevangen. Het haakje heeft 
zich vastgezet en wil er niet uit. Paul fikst ’t wel 
even. Met een gedrevenheid van een broeder 
weet hij, als ik even niet kijk, het haakje eruit te 
krijgen. Nou, eerlijk gezegd heb ik wel weer 
genoeg gevist voor dit jaar. 
 

 
Met z’n allen op de foto voor de Ol’nzielster 

 
’s Avonds smaakt de forel wel heel lekker en 
tevreden kijk ik terug op een prachtige dag, 
bedankt ALLEMAAL!  (Yolande Masereeuw) 
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Burendag en oogstfeest 2017 
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Notulen bijzondere ledenvergadering 
VDO 
 
Datum: 15-09-2017  
Tijd: 19:30 – 20:10  
Plaats: Dorpshuis Lutje Brussel, Oldenzijl 
Afmeldingen: Geeske & Gijs 
Aanwezig: Frans, Jeanine, Geurt, Trudy, Ad, 
Raymond, Danny, Bauke, Christine, Gea D, Yes, 
Liesbeth, Leo de V, Maaike, Lonneke, Marja, 
Louwe, Eric de R, Corrie + bestuur 
 
Opening. 
Om 19:40 uur opent VDO voorzitter Louis de 
bijzondere ledenvergadering en heet iedereen 
welkom. Het doel van vanavond is om te praten 
over de toekomst van het dorpshuis: a.s. dinsdag 
heeft het bestuur weer een gesprek daarover met 
de gemeente. De uitkomsten van vanavond zal 
het bestuur meenemen en voorleggen aan de 
gemeente. 
 
Inleiding 
Ter inleiding vertelt Louis de historie van pand en 
de totstandkoming van de huidige gebruiksover-
eenkomst tussen de gemeente, L&E (schoolbe-
stuur) en VDO. De huidige situatie is erg gunstig 
voor het dorp: als vereniging hebben we 
momenteel geen kosten (geen huur en geen 
vaste lasten zoals gas/water/licht) aan het pand. 
De kosten voor het dorpshuis werden altijd 
afgedekt middels een gemeentelijke subsidie van 
1500 euro aan VDO. Dit bedrag betaalde VDO 
dan aan de school (L&E). Echter, de situatie is nu 
veranderd: L&E is weg en de school is leeg. Uit 
een eerdere bijeenkomst met het dorp is 
gebleken dat een bestemming met ‘kinderopvang’ 
of ‘zorg’ het ideaalbeeld is voor toekomstige 
invulling van het schoolgebouw. De Stichting 
Ik&Zorg van Gea en Eric de Rover is momenteel 
bezig met een plan voor een nieuwe invulling van 
de school. Mede hierdoor is een en ander in een 
stroomversnelling geraakt: de gemeente moet 
iets met dorpshuis aangezien het onderdeel is van 
het pand.  
 
Over de toekomst van het dorpshuis heeft het 
VDO-bestuur contact gehad met de gemeente. 
Dit zijn de opties die we als VDO met de 
gemeente hebben besproken: 
 
1) Niets doen 
Helaas is dit geen reële optie meer nu de 
gemeente ermee aan de slag is. 
 

 

2) Huren van een derde partij  
De gemeente is hier geen voorstander van i.v.m. 
waarborgen van de onafhankelijkheid van het  
dorp. Daarom is de gemeente voornemens om 
het pand te splitsen. 
 
3) Huren van de gemeente  
Hoogte bedrag onbekend. 
 
4) Kopen van gemeente  
Taxatiewaarde is 50.000 euro 
 
Vragen en opmerkingen van de leden:’ 

 Waarom niet aankoop door een andere partij? 
Dit wil de gemeente niet en zij is eigenaar van 
het pand.  
 
 Wat zijn onze huidige rechten gelet op de 
 bestaande gebruiksovereenkomst?  
Het is niet hetzelfde als een huurovereenkomst. 
Onze juridische positie is waarschijnlijk minder 
sterk. 
  
 Gemeente moet actief blijven in ondersteuning 
 van dorpshuis ongeacht de constructie (bijv. 
VvE). 
Dit zullen we zeker benadrukken bij het volgende 
gesprek met de gemeente. 
 
 Waarom koopt Stichting Ik&Zorg niet het 
 hele pand?  
Dit was wel het oorspronkelijke plan van Stichting 
Ik&Zorg, maar de gemeente heeft aangegeven 
dat dit voor hen geen reële optie is. 
 
 Het is te kort dag om te besluiten: Deze exer- 
citie is goed, maar we kunnen als leden niet zo 
snel beslissen. 
De uitkomst van vanavond is niet definitief. Het is 
slechts een eerste richting die we samen met de 
gemeente verder gaan uitzoeken. 
 

 Hoe zit het met andere opties? Bv. verkoop 
 hele pand (school + dorpshuis) en bouw een 
nieuw dorpshuis elders. 
Is niet een van de opties die zijn besproken met 
de gemeente, maar gaan we verder uitzoeken. 
 
Hierna volgt ‘post-it’ sessie waarbij iedereen 
individueel de voordelen en nadelen van de opties 
3 (huren) en optie 4 (kopen) opschrijft en op een 
bord plakt. Uitgangspunt hierbij is dat de kosten 
gelijk zijn en er financieel gezien geen verschil is 
(geen maandelijkse huur en/of geen 
aankoopbedrag). 
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Dit zijn de (samengevoegde) resultaten: 
 

KOPEN HUREN 

+ - + - 
kunnen het 
pand 
doorverko-
pen (met 
winst) 

niet op-
zegbaar: we 
zitten eraan 
vast 

huur is 
opzegbaar: we 
zitten nergens 
aan vast/geen 
risico 
 

afhankelijk 
van huur-
der (ge-
meente) 

mogelijk-
heid om 
pand te 
verhuren 

kosten 
onderhoud 
/vaste 
lasten 

mogelijkheid 
om samen op 
te trekken met 
andere klei-
nere dorpen 
 

huur kan 
verhoogd 
worden 
/onzeker-
heid 

eigen baas 
/onafhanke-
lijkheid  

 

risico voor 
leden 

in stand 
houden door 
gemeente 

geen eigen 
baas 

zekerheid verantwoor
delijkheid 
voor pand. 
Wat als het 
te duur 
wordt? 
(Gaat dan 
bierprijs 
omhoog?) 
 

geen vaste 
lasten 

 

kunnen 
(energie-) 
subsidies 
aanvragen  

samenwer-
king met 
andere 
partij over 
dak (VvE 

constructie) 
 

geen financiële 
zorgen 

 

  zeggenschap 
over de 
tussenwand 

 

 

 
Conclusie 
Het VDO bestuur zal de volgende boodschap 
namens de leden overbrengen: 
 VDO stelt het op prijs dat de gemeente zich 

blijft inzetten voor het dorp 

 Echter, we zien nog wel “beren en leeuwen” 

op de weg, zeker als het om kopen gaat. 

 We neigen wel open te staan voor een 

splitsing van het pand. 

 
Acties voor het bestuur 
 Voorwaarden/eisen vanuit dorp op papier 

zetten  

 Wat is het beleid/situaties t.a.v. dorpshuizen 

van andere kleine dorpen in Het Hogeland?? 

 Vereniging Groningen Dorpen om advies 
vragen 

 

 Wat zijn juridische mogelijkheden van huidige 

situatie? 

 
Overige agendapunten. 
 Douwe Egberts spaarpunten gaan naar Maaike 

 Oogstfeest 23-09. Komt allen! 

Na deze twee laatste mededelingen bedankt Louis 
alle aanwezigen en sluit rond 20:10 uur de 
bijzondere ledenvergadering. (Het  bestuur) 
 

Kerken in ’t groen  
In september heeft landschapsbeheer Groningen 
(LBG) werkzaamheden verricht op het kerkhof in 
het kader van het project ‘Kerken in ’t groen’. 
Dekstenen werden gelicht, loszittende onderdelen 
verlijmd. De stenen werden niet gevoegd, omdat 
dat op termijn alleen maar opnieuw voor 
problemen zou zorgen door intrekkend vocht. Bij 
enkele graven was meer herstelwerk nodig. 
 

 
 
Als bij Klaas (Dijksterhuis) de aardappelen van 
het land zijn en de wintertarwe nog niet is 
ingezaaid, zal ook de groensingel worden aange-
pakt. De bomen (veel esdoorn) worden 
regelmatig geknot, maar zijn nu weer uitgelopen. 
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 (waarvoor ze gebruik mogen 
maken van het land van Klaas). De 
achterblijvende stobben worden afgedekt met 
grond om opnieuw uitlopen te voorkomen.  
 
Als deze werkzaamheden ook klaar zijn, zal door 
het bestuur van de Nicolaaskerk en medewerkers 
van LBG een opleverronde worden gehouden en 
zal worden bekeken of er mogelijk nog uren zijn 
voor aanvullende werkzaamheden op het kerkhof 
(zoals instructie voor vrijwilligers om de 
belettering van sommige stenen weer op te halen 
en eventueel meer herstel). Het project wordt 
voor veertig procent gesubsidieerd door de 
provincie Groningen.  
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Eemshavenweg 
 

 
 
Een groot deel van de maand september was één 
rijstrook van de Eemshavenweg afgesloten, 
tussen Zijldijk en Garsthuizen.  
 
We hébben het geweten in Oldenzijl. Vooral in de 
beginperiode kwam er ineens heel veel 
vrachtverkeer door het dorp. En dat ging niet 
zachtzinnig. Vaak met grote snelheid denderden 
ze over de Oldenzijlsterweg. Gerrit (Bodde) heeft 
op enig moment zelfs zijn betonpomp langs de 
kant van de weg geparkeerd om de snelheid een 
beetje te remmen. Helaas was zijn betonpomp 
niet alle dagen beschikbaar en werd er volop 
geracet.  
 

 
 
Maar ook landbouwverkeer kon er wat van, de 
afgelopen tijd! Sommige boeren en loonwerkers 
knálden werkelijk door Oldenzijl. Levensgevaarlijk 
en voor aanwonenden bepaald geen pretje. 
 
Soms echter zijn er ook bestuurders van tractoren 
met kiepkarren vol aardappelen of andere oogst 
die wél hun snelheid matigen. Dat is een wéreld 
van verschil. Zij verdienen een grote pluim!  
 
Het is overigens niet alleen het zware verkeer, 
dat zich bezondigt aan hoge snelheden. Sommige 
bestuurders van personenauto’s, mensen uit het 
dorp én van daarbuiten, maar ook bijvoorbeeld 
bezorgers, zien de Oldenzijlsterweg regelmatig 
aan voor een racebaan.  
 

 
Omsingeling 
Op een bepaald moment verschenen er overal 
rond ons dorp borden die aangaven dat 
doorgaand verkeer niet mogelijk zou zijn. 
Bij de afslag op de N999, de pastorie aan het 
begin van de Battenweg, op de kruising aan het 
begin van de Dijkumerweg en even voorbij de 
kerk in Uithuizermeeden.  
 

 
 
Informatie bij de gemeente leverde de volgende 
reactie op: “Dank voor uw vraag. De borden 
stonden er i.v.m. groot onderhoud dat door de 
provincie werd uitgevoerd aan de N46 – 
Eemshavenweg. Dit om sluipverkeer door 
Oldenzijl te voorkomen. De borden zijn geplaatst 
door de provincie in overleg met de gemeente 
Eemsmond”.  
 
Het leek er echter een beetje op dat de plaatsing 
van de borden extra uitnodigend werkte op het 
verkeer, het werd nog drukker op de weg door 
Oldenzijl. 
 
Stadse fratsen 
Nacht, stikdonker en daar gaat de bel, 01.15 uur. 
Twee keurig geklede jonge vrouwen die vragen in 
ABN: “Weet u misschien iemand die ons kan 
helpen? Wij komen vanaf Delfzijl en besloten 
binnendoor te gaan en nu zijn wij vastgelopen op 
een landweggetje.” Het antwoord van de 
bewoner was kort: “Bel de politie 112, succes 
gewenst!” En hij sloot mopperend de deur. 
Midden in de nacht iemand in het dorp bellen? 
Mooi niet. Stadse fratsen! 
 
In de bocht naar de Noorderweg waren twee 
brandende achterlichten te zien, het leek erop dat 
een auto de bocht had gemist en de tuin van 
Rens was ingeschoten. Toen kort daarop twee 
fietsers passeerden en de auto de Noorderweg 
opreed, bleek eind goed, al goed.  
Alleen de sporen in de bocht duidden de volgende 
dag op het avontuur dat twee verdwaalde 
vrouwen op het landweggetje overkwam. 
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Stevige klus  
Op 25 september werden uit veiligheids-
overwegingen de schoorstenen van het huis aan 
de Oldenzijlsterweg 19 (ArneJan en Lonneke) 
verwijderd. Het was een behoorlijk uitgebreide 
logistieke operatie die veel bekijks trok  
 

 
 
Inspectie Monumentenwacht 
De kerk wordt met enige regelmaat geïnspecteerd 
door de Monumentenwacht. De inspectie werd 
echter al een paar keer geannuleerd, omdat de 
kerk volop in de steigers stond en/of er druk aan 
gewerkt werd. Maar begin september konden de 
inspecteurs, op uitnodiging van de Stichting 
Nicolaaskerk, dan toch aan de slag. Op 
uitnodiging, omdat ze dan nog net gebruik 
konden maken van de steigers die er stonden 
voor het schilderwerk van de dakruiter die nu 
weer helemaal hersteld is.  
 

 
 
Zo konden ze dus ook de hoogste hoekjes en 
gaatjes inspecteren. Kort daarna viel het 
inspectierapport op de mat. 
 

 
Het voelde haast een beetje alsof je je eindlijst 
binnenkreeg! We telden 78x een G van goed, 5x 
een R van redelijk en niet één keer de M van 
matig of de S van slecht. Voorwaar een goed 
rapport dus! 
 
De conclusie 
De constructieve toestand van het gebouw is 
goed. De onderhoudstoestand is goed. Uit de 
rapporten van de laatste 5 jaar blijkt dat de 
onderhoudsstaat van de kerk vooruit gaat. Er 
worden twee kleine werkzaamheden aanbevolen: 
het herstellen van de mortelzoom van de glas-in-
loodramen en een behandeling van de algen met 
algendoder. Dat die algen alweer de kop 
opsteken, is normaal, volgens de 
Monumentenwacht. Het kan nog wel jaren duren 
voordat de muren droog zijn, ook al zijn er nu 
goten aangebracht.  
 
De inspectie van de Monumentenwacht was ook 
nodig in het kader van de afronding van het groot 
onderhoud dat uitgevoerd is onder de Brim 
(Besluit rijkssubsidiëring instandhouding 
monumenten). Het rapport is onderdeel van de 
verantwoording van de verrichte werkzaamheden. 
 

Orgel in het nieuws 
 

 
 
Het Van Oeckelenorgel dat in de Nicolaaskerk 
geplaatst zal gaan worden, zorgde begin oktober 
ineens voor nieuws. RTV-Noord berichtte: 
Oldenzijl heeft de primeur. Het kerkje krijgt het 
eerste aardbevingsbestendige kerkorgel ter 
wereld. 
Ook de Ommelander Courant opende ermee. Het 
orgel wordt niet alleen gerestaureerd, maar ook 
versterkt, ging de berichtgeving verder. Een klus 
die wordt uitgevoerd in de werkplaats van het 
bedrijf Mense Ruiter Orgelmakers in Ten Post. 
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Vervolg Orgel 

Het bericht ging vooral over dit ambachtelijke 
bedrijf dat recent verhuisde van Zuidwolde naar 
Ten Post, waar een opslagruimte werd verbouwd 
tot bedrijfspand.  
Die verhuizing is voor een deel gefinancierd door 
het zogenaamde GROEIfonds van Economic 
Board Groningen, een organisatie die zich 
bezighoudt met het stimuleren van de economie 
in het aardbevingsgebied. Daar is honderd 
miljoen euro voor beschikbaar. 
Vooral die laatste zin riep veel reacties op op 
Facebook. De teneur: onbegrijpelijk dat er zoveel 
geld wordt gespendeerd aan een orgel!  
 
Maar dat geld is helemaal niet voor het orgel. Het 
bericht van RTV-Noord ging over het bedrijf van 
Mense Ruiter, dat voortgezet kon worden dankzij 
die bijdrage van de Economic Board. Dat bedrijf 
heeft toevallig op dit moment het orgel van 
Oldenzijl onder handen. Restauratie en plaatsing 
van het orgel worden echter betaald uit een 
orgelmonumentensubsidie, aangevuld met private 
fondsen. Die financiering heeft niets met 
aardbevingen te maken (en al helemaal niet met 
de Economic Board). 
 
Wel wil de Stichting Nicolaaskerk de galerijvloer, 
voordat het orgel wordt geplaatst, voor de 
veiligheid versterken. De kosten daarvan worden 
geschat op een paar duizend euro (vele malen 
minder dan wanneer dit bij een latere 
versterkingsoperatie nog zou moeten worden 
aangepakt, als dat al mogelijk zou zijn). Hiervoor 
wordt een vergoeding van de NAM gevraagd. Zo 
kan een orgel, dat er nog niet eens staat, de 
gemoederen al bezig houden.  
 

Paden begraafplaats 
Niet alleen op het kerkhof (rondom de kerk) maar 
ook op de begraafplaats (ten noorden van de 
kerk) werd gewerkt. Maar dan aan een heel 
ander project. Zoals wellicht bekend is, mag de 
gemeente onkruid niet meer bestrijden met 
chemische middelen.  
 
Dat levert nogal wat hoofdbrekens op, want 
effectieve alternatieven zijn niet altijd voor 
handen. Dat is ook te zien op de begraafplaats, 
waar het onkruid soms behoorlijk de kop opsteekt 
in de schelpenpaden. Daarbij komt ook nog dat 
schelpenpaden niet bepaald gemakkelijk 
toegankelijk zijn voor mensen met een rolstoel of 
een rollator.  
 

 

 
 
De gemeente Eemsmond heeft, bij wijze van 
proef, op het pad dat grenst aan de kerkwierde,  
sedum geplant. Als bodembedekker, ter 
bestrijding van het onkruid. Daar mag gewoon 
over gelopen worden. Maar dit ziet er zo mooi uit, 
zeker als het bloeit, dat mensen er van schrik 
naast gaan wandelen en daarmee over de graven 
lopen. Dat is uiteraard niet de bedoeling. De 
gemeente is hiervan inmiddels op de hoogte 
gesteld.  
 

Nogmaals burendag 2017 
Onverwacht ontvangen wij nog een bijdrage van 
Jeanine van de Ven over Burendag 2017. Die 
willen wij U niet onthouden. 
 

 
  
Een schitterende nazomeravond, ondergaande 
zon. Helaas was ik aan de late kant: lege bordjes! 
Het had gesmaakt... weer eens een culinair en 
organisatorisch hoogstandje van de Oldenzijlsters 
met veel heerlijkheden, inclusief een variatie 
producten van eigen bodem, creatieve salades en 
ter plaatse gerookte makreel, vers ingebracht 
door Paul de Voigt. Dankzij een klusje dat hij voor 
een schipper in de Eemshaven had geklaard. 
 
Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan 
de totstandkoming van deze Ol’nzielster! 


