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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: 
dinsdags de tekenclub is sinds mei jl. 

opgeheven 
  
donderdags biljarten vanaf 19.30 uur 
 De competitie start weer in 

oktober 
 
zaterdags open van 16.00 – 21.00 uur  

 
 

Overleden 

In de afgelopen periode zijn twee mensen 
overleden. Allereerst Ingrid van der Molen. Zij 
stierf begin maart na een langdurige ziekte.  
 

Ook overleed Lammie Askes.  Hoewel zij niet in 
het dorp woonde, was ze al jarenlang lid van 
VDO, haar kinderen gingen hier naar school en 
tot voor kort was ze lid van de tekenclub. Door 
kanker geveld, ging ze langzaam achteruit. Op 20 
mei 2018 kwam er eind aan haar leven. 

 

 

Van het bestuur 
Op 10 maart jl. was het 'NLdoet', de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland, geïnitieerd door 
het Oranjefonds. Dit leek ons een mooie gelegen-
heid voor een grote voorjaarsschoonmaak van 
het dorpshuis. 
 

Diverse dorpsgenoten hebben deze dag de 
handen uit de mouwen gestoken. En het resultaat 
mocht er zijn! Alles glom, glansde en blonk weer 
als vanouds. Er is zelfs door iemand geopperd om 
binnen de zonnebril maar op te houden. 
 

Via een verkregen subsidie konden we iedereen 
aan het eind van de dag een lekkere zelf-te-
beleggen pizza en een drankje aanbieden. 
 

Kortom een geslaagde dag: Bij deze dank voor 
alle hulp! 
 

Quiltfestival 
Op 8, 9 en 10 juni vond het Quiltfestival plaats. 
Uit diverse binnen- én buitenlandse windstreken 
hebben vele bezoekers ons mooie dorp bezocht. 
Zowel in de kerk als in het dorpshuis waren quilts 
te zien. 
 

Het dorpshuis is gedurende drie dagen open 
geweest om bezoekers te voorzien van een hapje 
en een drankje. De gastvrijheid was super, het 
eten lekker (op een bevroren appeltaart na) en de 
sfeer in het dorpshuis was geweldig!  
 
Een bijzonder succesvol festival, zeker ook voor 
de kas van VDO. 
 

Via deze weg willen we iedereen bedanken die 
gedurende het weekend heeft meegeholpen. 
Zonder jullie was het niet mogelijk geweest dit 
neer te zetten. Bedankt! 
 

mailto:olnzielster@ziggo.nl
http://www.oldenzijl.nl/
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Koepel van dorpshuizen 
Van de bijeenkomst met afgevaardigden van 
dorpshuizen in de gemeente Eemsmond en 
vertegenwoordigers van de gemeenten op 6 
februari 2018 in ons dorpshuis is een evaluatie 
gemaakt.  
Nu we de uitwerkingen van de gemeente hebben 
ontvangen, kunnen we door. We gaan binnenkort 
het idee verder 'verkennen' en een bijeenkomst 
organiseren. 
De volgende andere dorpen hebben zich hiervoor 
opgegeven: Oosternieland, Warffum, Uithuizen 
(De Fakkel), Stitswerd, Usquert en Uithuizer-
meeden. 
Het bestuur 

 

Afscheid bestuurslid 
Op 20 juni heeft de Stichting Nicolaaskerk 
Oldenzijl officieel afscheid genomen van 
bestuurslid Luit Spijk uit Roodeschool. Hij was lid 
van het bestuur én penningmeester vanaf de 
oprichting van de stichting op 13 januari 2006. In 
september verhuist hij naar elders.  
 

Onze dorpsgenoot Willie Dieterman, die sinds 4 
juli 2012 deel uitmaakt van het bestuur, zal Luits 
taken als penningmeester overnemen. 
 

                 
De gaande                en de       komende man 

 
Gezocht 
Vermiste pizzasnijder 

Een tijdje geleden was er een supergezellige 

pizza-avond in het dorpshuis. Helaas is toen de 

pizzasnijder van Eric en Yolande verdwenen. Wie 

heeft sindsdien een extra pizzasnijder? 
 

Aangeboden 
Inktcartridges HP 350 (zwart) en HP 351 (kleur) 
van recente datum, tegen de helft van de 
nieuwprijs. Ze zijn over in verband met het ter 
ziele gaan van de printer van Leo en Marja (0595-
464327).  
 

 

Oldenzijlsterweg 19 
 

 
(foto Marien Bugel) 

 

Na drie jaar onderhandelen met de NAM en nog 
ruim twee jaar afwachten is begonnen met de 
versterking van het huis van Lonneke (van Rijen) 
en Arne Jan (Bugel). 
 

Zij nemen deel aan het project ‘Heft in eigen 
hand’ van de NCG (Nationaal Coördinator 
Groningen), een pilot-programma waarbij vijftig 
eigenaren in de gelegenheid worden gesteld als 
opdrachtgever de versterkingsmaatregelen en 
eventuele andere verbouwingen op het vlak van 
levensloopbestendigheid en energiebesparing 
onder eigen regie zelf uit te (laten) voeren.  
 

Na uitgebreid onderzoek van grond en huis en 
een jaar wachten is er een rapport en daaruit 
blijkt het huis onveilig. Het moet van onder tot 
boven en van binnen en buiten worden versterkt. 
 

Ineens gaat het snel. Bomen worden gekapt en er 
wordt ruimte gemaakt in de tuin. In vier delen 
wordt een noodwoning aangevoerd. De familie 
Bugel moet het huis uit!  
 

Het hele project zal ook wel eens overlast geven 
voor de buurt en het wegverkeer. Lonneke en 
Arne Jan vragen daarvoor begrip. 
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Jeu de boule  
Op Hemelvaartsdag, dit jaar op 10 mei, streed 
Oldenzijl traditiegetrouw om het jeu-de-
bouleskampioenschap. De dag begon met regen, 
maar rond de middag werd het gelukkig droog. 
Maar fris bleef het wel!  
 

De competitie stond onder leiding van Marjolein 
(Zwerver) en Anton (Klein). Zij hadden bepaald 
dat iedere wedstrijd maximaal één uur mocht 
duren. Dat lukte. Alleen de wedstrijd tussen 
Bouke (Witteveen) en Klaas (Dijksterhuis) tegen 
Louwe (Mooibroek) en Louis (Polstra) kon door 
tijdgebrek niet helemaal worden uitgespeeld. 
 

 
 

 In totaal kwamen er vijf koppels aan de start, die 
allemaal tegen elkaar speelden. De over-
winningen waren soms nipt, de boulers waren 
stevig aan elkaar gewaagd. Uiteindelijke winnaars 
waren Bouke en Klaas. Zij wonnen alle 
wedstrijden en mochten de jeu-de-boules- 
wisselbeker voor een jaar mee naar huis nemen.  
 

Alarm in Oldenzijl 
Maandagmiddag 18 juni wordt het dorp 
opgeschrikt oor een ambulance die met gillende 
sirene vanaf de Noorderweg het dorp inscheurt. 
Tijdje later komt over de Paaptilsterweg een 
brandweerwagen ook al loeiend aan. ’Wat is hier 
aan de hand?’ Goeie vraag. Groningen 112 weet 
vast het antwoord. 
Jawel, iets bij de Dijkumerweg nummer 9, de 
boerderij van de familie Buurma. Dat iets heet 
eerst een verkeersongeval, daarna een brand en 
ten slotte een gaslek. Dit laatste blijkt juist te zijn. 
Bij het graven van een nieuwe hoogspannings-
kabel vanaf Zijldijk is een gasbuis lekgeraakt. Dat 
lek wordt natuurlijk gedicht.  
 

 

Die nieuwe kabel dient ter vervanging van de in 
de jaren 70 gelegde kabel vanaf het transfor-
matorhuis op het schoolplein, die elektriciteit 
levert bij Dorien (Vedder), de familie Van der 
Brug en Sietse Buurma. In de loop der jaren 
komen steeds meer dips in de spanning. Daarom 
is er nu een nieuw transformatorstation gekomen 
en is deze aangesloten op een nieuwe kabel. 
 

Jamsessie  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(foto Linda Bodde) 
 

Muziek, heel veel muziek. Dat is het idee van een 
jamsessie. Wie maar wil, kan meedoen. Op 28 
april was het, voor de tweede keer, weer zover in 
Lutje Brussel. Vanaf half acht kon iedereen 
aanschuiven, beginners en gevorderden, 
versterkt of niet, jong of oud. En alles daar 
tussenin. Er was veel belangstelling, van ver over 
de grenzen van Oldenzijl en er werd veel muziek 
gemaakt. Dat je er niet jong genoeg mee kan 
beginnen, liet Tim Bodde zien. Het duurde een 
poosje, maar toen werd er ook voor hem even 
plaatsgemaakt achter het drumstel. Tim ging er 
bijna achter schuil. In opperste concentratie 
probeerde hij zo goed mogelijk de muziek te 
volgen. De jamsessie was opnieuw voor herhaling 
vatbaar. En Tim? Die is er de volgende keer vást 
weer bij! 
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Een bijzonder bezoek 
Tijdens het Quiltfestival was er toch al geen 
gebrek aan belangstelling in Oldenzijl, maar er 
waren dat weekend ook een paar wel heel 
bijzondere bezoekers. Leden van een familie die 
in de Tweede Wereldoorlog uit Venlo werd 
geëvacueerd kwamen opnieuw naar Noord-
Groningen om nog eens terug te kijken. 
 

In de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog 
moesten duizenden Limburgers worden 
geëvacueerd, omdat in hun eigen provincie hevig 
werd gevochten. Dat overkwam ook het gezin 
Driessen uit Venlo. Vader, moeder en vijf 
kinderen. De oudste (Renie) was 9, de jongste 
(Doriet) net drie maanden. Nadat ze eerst al hun 
heil hadden gezocht bij familie op een boerderij 
in de nabijheid van Venlo, besloten ze uiteindelijk 
verder te trekken en zich aan te sluiten bij een 
stoet evacués die op weg was naar het noorden. 
Het was een barre tocht. Eerst uren door de 
sneeuw. Daarna ging het vanuit het Duitse 
Straelen door per trein. Waarheen? Dat wisten ze 
niet. Het werd uiteindelijk Uithuizermeeden. Met 
paard en koets werden ze verder gebracht. In het 
donker. Ze bleken in Oldenzijl terecht te zijn 
gekomen, op de boerderij bij Willem Hommes. 
Wel wennen voor deze vrijgezelle boer, ineens 
acht personen erbij.  
 

Gelukkig bléven het er ook acht: tijdens hun 
verblijf viel het toen tweejarige zoontje op een 
bepaald moment tijdens het spelen in de gracht 
van de boerderij. Postbode Ritzema redde hem 
van een wisse verdrinkingsdood. De verhou-
dingen waren al gauw goed, ook met broer Simon 
Hommes, die verderop in het dorp woonde. Toen 
de familie na de bevrijding weer vertrok, keek 
Willem Hommes hen met tranen in de ogen na.  
 

In de Oldenzijlster tijd speelde dochter Renie met 
Annie en Trijn Bolhuis, die tegenover de boerderij 
woonden. Trijn was er zaterdag 9 juni ook bij. Het 
was voor het eerst in 73 jaar dat Renie en Trijn 
elkaar terug zagen.  
 

De familie bezocht de kerk in Oldenzijl en de 
boerderij (nu bewoond door Klaas en Gea) en 
daarnaast onder andere de Menkemaborg en het 
oude gemeentehuis in Uithuizermeeden, waar 
een drietal glas-in-loodramen hangt dat gemaakt  

 

werd door de kunstenaar Charles Eyck en als 
geschenk werd gegeven door de provincie 
Limburg voor het feit dat de toenmalige 
gemeente zo’n zeshonderd evacués had 
opgevangen.  
 

Een bijzonder bezoek! Dat bleek ook wel uit het 
bericht in het gastenboek van de kerk: ‘Hartelijk 
dank voor de opvang in Oldenzijl in de oorlog, bij 
de evacuatie vanuit Venlo naar het hoge 
Noorden, in Januari 1945 tot half Mei 1945. Toen 
gingen we weer terug naar het zuiden in Venlo. 
Nogmaals hartelijk dank namens familie Driessen 
en kinderen Renie en Doriet.’ 
 

Over het bezoek verscheen op 18 juni een 
uitgebreid verslag in de Ommelander Courant. 
Dat artikel is binnenkort te lezen op de website 
van de Nicolaaskerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evacué Renie Jacobs-Driessen, Tineke Wiepkema,  
zoon Ruud Jacobs, evacué Doriet Driessen, oud-

dorpsbewoner Trijn Bolhuis en Fenneke Wiepkema. 

 
 

Aanbod snel internet, telefoon en 
televisie 
En hier een link om te bekijken of jouw adres in 
aanmerking komt: 
https://www.snelinternetgroningen.nl/ 
 

 

 

Colofon 
Frans Aué             eindredacteur en opmaak 
Marja Spakman  redacteur en corrector 
Liesbeth Span      website  
Leo de Vree          foto’s en techniek 
En nog vele anderen 

 

https://www.snelinternetgroningen.nl/
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Quilten en meer 
Alle hens aan dek. Dat was de boodschap voor 
het bestuur van VDO bij de voorbereidingen voor 
het Quiltfestival Noord Groningen. Dat werd in 
het weekend van 8, 9 en 10 juni alweer voor de 
vijfde keer georganiseerd. Een evenement dat 
twee jaar geleden wel zo’n 3500 bezoekers had 
getrokken. Dat zou aanpoten worden en dus   
moesten er hulptroepen verzameld worden. Die 
wáren er ook. Het bezoekersaantal viel een 
beetje tegen, maar desondanks was het een meer 
dan gezellige drukte, die dit jaar, in tegenstelling 
tot voorgaande jaren, ook op de weg in goede 
banen werd geleid door parkeerwachten. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de kerk hing werk van Giny Arends-Luinge, die 
haar inspiratie voor haar quilts uit het dagelijks 
leven haalt. De werken die in de kerk hingen, 
waren voornamelijk Japans georiënteerd. Giny 
woonde in dat land. Daardoor kwam ze op veel 
plekken waar een gemiddelde toerist niet komt 
en kreeg ze ook de beschikking over heel 
bijzondere stoffen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naast belangstelling voor de quilts waren er ook 
veel bezoekers geïnteresseerd in de kerk, vandaar 
dat er tijdens het Quiltfestival ook steeds mensen 
van de Stichting Nicolaaskerk aanwezig waren.  
 

Het prachtige ophangsysteem (bedacht door 
Marien Bugel) dat zowel het werk als de kerk tot 
z’n recht laat komen, oogstte opnieuw weer veel 
lof.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het dorpshuis exposeerde Joke Hardenbol uit 
Dordrecht. Zij werkt met veel verschillende 
materialen waardoor gelaagde werken ontstaan 
en ze de zachtheid en aaibaarheid van textiel 
zoveel mogelijk  probeert te behouden. 
 

Maar Lutje Brussel had meer te bieden: koffie of 
thee met appeltaart, soep én broodjes kroket. 
Dat alles vond gretig aftrek en er werd een prima 
omzet gedraaid, mede dankzij de vele handen die 
het werk licht maakten. 
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Een avond met visie  
Zaterdagavond 21 april werd de conceptdorps-
visie gepresenteerd aan ongeveer een derde van 
onze bewoners, prima opkomst! De visie werd 
voorgelezen door Ad (Prins) en Marja (Spakman) 
en had de titel Eigenzinnig en betrokken. Er is 
gesproken over wat ons bindt, over krimp, voor-
zieningen, milieu, energie, verkeer en versterking. 
 

 
Ad Prins leest voor 

 

Zonder uitputtend te willen zijn, noemen we hier 
enige punten die in de bespreking naar voren 
kwamen, zoals het feit dat er toch een steeds 
groter aantal mensen met pensioen is en dat 
ouderen misschien ook meer hulp nodig hebben. 
En hoe houden we voorzieningen in de lucht? Er 
is genoemd dat we allemaal huisdieren hebben. 
Ook is er behoefte aan een urnenmuur, wat 
wezenlijk iets anders is dan het begraven van de 
urn na een crematie. Aangezien we een aantal 
boerderijen hebben zonder grond, bestaat de 
kans dat boerenschuren gebruikt gaan worden 
voor het starten van bedrijven. Is dat iets wat we 
willen? 
Eindconclusie 
We onderscheiden ons door het noaberschap, dat 
we niet speciaal moeten gaan organiseren, maar 
wat er gewoon is.  Het is goed zoals het is, maar  

 

dan wel aangepast aan nieuwe ontwikkelingen 
(als voorbeeld: 5G en het direct ook 
leeftijdsbestendig maken van woningen als ze 
aardbevingsbestendig gemaakt worden). Daar-
naast is de wens ook om samen verder te kijken 
naar mogelijkheden om met elkaar energie-
neutraal te kunnen leven. 
 

De op- en aanmerkingen worden door de visie-
groep meegenomen. Het stuk zal gaan dienen als 
uitgangspunt voor VDO in gesprekken met de 
gemeente en anderen. Het is een ‘levend stuk’, 
dus het zal in de loop der tijd steeds bijgesteld en 
aangepast worden. Hoe dit exact zal gaan 
gebeuren, is nog niet bekend. 
 

Training signaalhonden 
Signaalhonden helpen mensen die een auditieve 
beperking hebben. Ze doen dat door hun baas 
(hun geleider) te attenderen op belangrijke 
geluiden om hem heen en hem vervolgens naar 
de bron van dat geluid te brengen. Maar honden 
kunnen dat niet vanzelf. Ze moeten daarop 
getraind worden, samen met hun baas.  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 (foto OC/Herman Spier) 

 

Inge (Masolijn) is trainer voor de Stichting 
Signaalhond Nederland. Zaterdag 21 juli is er een 
training van de SSN bij Inge aan de Hommesweg, 
van 12.00 uur tot 14.00 uur. Tijdens die training 
gaat ze met de teams (ieder team bestaat uit een 
signaalhond en zijn geleider) bezig met Dobo, een 
nieuwe vorm van hondensport, waarbij 
oefeningen worden uitgevoerd met behulp van 
balanskussens. Wat daarbij voorop staat is de 
samenwerking tussen baas en hond. Wie het leuk 
vindt om te komen kijken, is van harte welkom om 
even aan te komen waaien! 
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Een berichtje over Evan Visscher 

Op 23 februari 2017 werd Evan geboren, zoon 
van Wout en Anske Visscher, broer van Marit en 
Lars. Bij zijn geboorte bleek dat Evan een 
hypoplastische linkerhartkamer heeft. 
 

Anske laat weten hoe het nú met Evan gaat: 

Evan is al twee keer via een openhartoperatie 
geopereerd aan de hypoplastische linkerhart-
kamer. Wanneer hij drie jaar is, zal hij zijn derde 
operatie krijgen. Evan heeft 4,5 maanden in 
Utrecht in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels 
alweer bijna een jaar bij ons thuis. Hij doet het 
naar omstandigheden goed. 
 

Evan heeft, toen hij ongeveer vier maanden oud 
was, een zeer ernstig herseninfarct gehad, 
waardoor hij halfzijdig verlamd is en ook visueel 
beperkt. Of Evan ooit zal kunnen kruipen of 
lopen, is nog niet bekend. Hij kan al best een tijd 
zelfstandig zitten! 
 

 
 

Evan heeft er twee maanden geleden ook nog 
epilepsie erbij gekregen, deze proberen we nu 
met medicijnen onder controle te krijgen. Al met 
al blijft het nog steeds elke dag spannend hoe het 
met onze Evan zal gaan. Voor nu zijn we druk met  
 

 

twee keer per week fysio aan huis. Ook mogen 
we elke week wel een keer naar het ziekenhuis, 
of naar Beatrixoord. En dit is naast twee gelukkig 
gezonde en vrolijke kinderen wel eens erg druk. 
 

Maar mocht u Evan voorop in een aangepast 
stoeltje op de fiets zien zitten, het kan zijn dat hij 
u niet ziet of doorheeft! Bijgevoegd een foto van 
een best vrolijke Evan. 
Groeten, familie Visscher 
 

Werkbezoek 
Op 3 maart jl. bezocht een aantal architectuur-
studenten van de Academie voor Bouwkunst 
ArtEZ uit Arnhem met docent ons dorp. Op 
voorspraak van Geurt (van Dijk), bekende van de 
docent, werd Oldenzijl uitgezocht om een dagje 
te ruiken aan diverse bouwstijlen en de invloed 
daarvan op het karakter van een dorp. 

 

 
 

Culturele fietstocht op 1 september 
Op weg naar de herindeling neemt Eemsmond 
het hele jaar door afscheid van de oude gemeen-
te. In dit kader heeft Oosternieland onder de titel 
Klaine dörpen deur en veur Het Hogeland het idee 
opgevat om bewoners op een leuke, sportieve en 
culturele manier te betrekken bij het belang van 
de klein(st)e dorpen door een fietstocht te 
organiseren met als thema Lint der Verbintenis. 
Deze voert door alle deelnemende dorpen. Er kan 
op verschillende plekken worden opgestapt. 
Startpunt voor Oldenzijlsters is het dorpshuis. De 
fietstocht van ca. 30 km, die wordt gereden op 1 
september, van 13.00 tot 16.00 uur, is bedoeld 
voor jong en oud, ook voor diegenen die iets 
minder mobiel zijn. Tijdens de fietstocht zullen er 
onderweg allerlei activiteiten georganiseerd 
worden met o.a. Theatergroep Opnieuw. 
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Lintjes 
‘Het heeft Zijne Majesteit behaagd….’ die 
magische woorden worden met name rondom 
Koningsdag ettelijke malen uitgesproken. Deze 
keer ook in de Nicolaaskerk, op 27 april. Maanden 
eerder was de procedure al in gang gezet. Het 
heeft namelijk nogal wat voeten in aarde, zo’n 
koninklijke onderscheiding, want daar hebben we 
het over. Luit Spijk, onder andere penning-
meester van de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl 
(en nog héél veel meer!) werd onderscheiden 
door burgemeester Marijke van Beek, samen met 
zijn vrouw Alie, jarenlang raadslid voor het CDA 
(en óók nog heel veel meer!) 
<< 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het diepste geheim werd een en ander 
voorbereid. Op een bepaald moment werd Alie in 
het complot betrokken, zij het dat haar alleen 
werd verteld dat Lúit een lintje zou krijgen. 
Onwetend van het feit dat ze dat mede voor 
zichzelf deed, sloeg ze direct druk aan het 
organiseren, Maar organiseren, dat gebeurde hier 
in het dorp ook. Linda (Bodde) werd gevraagd of 
zij het cateringgedeelte voor haar rekening zou 
willen nemen en binnen de kortste keren (één 
appje volstond!) had ze een team van mensen om 
zich heen verzameld, dat zich én van te voren én 
op de avond zelf enorm heeft ingezet om alles 
goed te laten verlopen. 
 

     

 

Luit wist nog steeds van niets. Hij werd op de 
bewuste avond onder het mom van een reguliere 
vergadering naar het dorpshuis gelokt. Dat 
betekende wel dat er geen enkele voorbereiding 
zichtbaar mocht zijn, alles lag startklaar verstopt 
achter diverse deuren. Terwijl de vergadering 
goed en wel bezig was, werden alle genodigden, 
die bij Klaas en Gea (Dijksterhuis) mochten 
parkeren, naar de kerk gedirigeerd. Luit wist 
niets, zag niets, hoorde niets. Tot het moment dat 
het bestuur zogenaamd even naar de kerk moest 
om bijgepraat te worden over het orgel.  
 

De kerkdeur ging open en Luit zag een zee van 
mensen, die op dat moment spontaan opstonden 
en begonnen te applaudisseren. Zijn verraste, 
haast overdonderde blik werd haarfijn vastgelegd 
door de cameraman van RTV-Noord. en door de 
fotograaf van de Ol’nzielster. 
 

 
Compleet verrast 

 

Ondertussen lagen ze in het dorpshuis ook onder 
stoom, om alles op z’n plek te krijgen. Dat lukte! 
Nadat in de kerk de beide lintjes waren uitgereikt, 
gevolgd door veel zoenen en bloemen, begaf het 
gezelschap zich naar het dorpshuis voor een kop 
koffie mét taart en daarna een drankje met 
heerlijke hapjes.  
 
Het was een bijzondere avond. Bijzonder omdat 
deze twee mensen hun onderscheiding meer dan 
verdiend hadden, maar ook bijzonder omdat 
Oldenzijl weer heeft laten zien waar een klein 
dorp groot in kan zijn. Hulde en dank aan alle 
vrijwilligers!! 


