
Dick Knol voorzitter 0624614068
Brigitte Donck secretaris 0624614068
Albert Jan Geertjes penningmeester 0655627134
Paul de Voigt lid 0621860445
Eric Zijp lid 0595434925

elke zaterdag dorpshuis 16.0021.00
 inloop
elke donderdag dorpshuis vanaf 19.30
 biljarten
13 oktober dorpshuis 20.45
 voetbal NederlandGibraltar
16 oktober Nicolaaskerk 10.0012.30
 werkochtend graven beletteren
16 oktober dorpshuis 18.30
 uiensoepwedstrijd
18 & 20 oktober Zandeweer vanaf 18.30
  stratenvolleybaltoernooi
23 oktober Nicolaaskerk 10.0012.30
 werkochtend graven beletteren
30 oktober Nicolaaskerk 12.00
 huwelijk Dini en Albert Jan
04 november nader bericht volgt
 ophalen oud papier
07 november Nicolaaskerk 14.30 uur
 concert Gea Passies & Johanan Havinga
13 november dorp(shuis)
 bloembollen planten en mosselen eten
 voetbal Nederland Montenegro 20.45
16 november dorpshuis 20.45
 voetbal NederlandNoorwegen
24 december dorpshuis
 kerstdiner
29 december dorpshuis
 filmmiddag voor de 'kids'
13 januari 2022 nader bericht volgt
 ophalen oud papier

Ommelander Courant
Jarenlang was hij een vaste
waarde in het dorp op de
maandag en donderdag
middag: Dick met de Om
melander Courant. Sinds
enige tijd is het verspreiden
van de OC overgenomen door Ibo, Abel en
Tim. De jeugd heeft de toekomst, nietwaar?
Dick blijft nog wel de Ol’nzielster bezorgen.

Ziggo
Halverwege juni verscheen er een berichtje
van Danny op Facebook. Vraag van de dag:
zijn er meer mensen die last hebben van sto
ringen op de tv van Ziggo? Nou, die wáren er.
De één na de ander meldde zich aan. Onge
veer het halve dorp bleek er last van te
hebben. Behalve die enkele gelukkige die tv
keek via KPN. Blokkerig beeld, van een beetje
blok tot extreem, helemaal wegvallend beeld,
gestoord geluid…. je werd er zélf gestoord van.
Maar er werd actie ondernomen. Sommigen
meldden zich individueel bij Ziggo, maar ook
via Roza werden klachten, gebundeld door
Danny, Brigitte en Leo (vM), doorgegeven.
21 en 22 juni verschenen er monteurs in het
dorp. Bij mensen thuis, maar ook bij de
kastjes aan Noorderweg en Hommesweg. Dat
bracht niet direct soelaas. Hier en daar viel
zelfs de wifi uit! Op 23 juni kon Leo een appje
uitdoen dat de ontvangst weer in orde moest
zijn en of de gedupeerden bij hem even wilden
melden of dat klopte. En zowaar… er kon weer
ongestoord worden gekeken.
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Vakantiespelletjesdag
Speciaal voor de jeugd organiseerde VDO op 7
juli een vakantiespelletjesdag. Met een speur
tocht, knutselen, lekker eten (wie lust er nou
geen patat, pannenkoeken of poffertjes) en
nog veel meer. De dag werd afgesloten met
een gezellig kampvuur.

Kerken in t groen
Na al het herstelwerk van Landschapsbeheer
Groningen op het kerkhof om de Nicolaaskerk
was het op 10 juli de beurt aan de vrijwilligers
Ad, Trudy, Eric, Axel, Garco en Ida om een
begin te maken met het schoonmaken en op
nieuw beletteren van een aantal grafzerken, na
instructie van Dennis van LBG. Dat was wel
even spannend, want het was nog best moei
lijk. Met de tong tussen de tanden werd een
start gemaakt. Maar o, wat was het dankbaar
werk. Direct zag je al resultaat! Voor wie het
beletteren niet helemaal zijn/haar ding vond,
waren er ook andere klussen, zoals het
schoonmaken van stenen, maar ook onkruid
wieden op de graven en in het schelpenpad om
de kerk en het klinkerpad. Ook dat was een
belangrijke bijdrage. Het het ontcijferen van
de teksten op de grafstenen is een sport op

zich. De op 11 september geplande tweede
werkochtend ging niet door in verband met het
weer. Op 16 en 23 oktober gaan we weer aan
de slag. Wie het leuk vindt om een keer mee
te helpen, is van harte welkom. We beginnen
om 10.00 uur.

Uitpuzzelen wat er op de graven staat, is een
lbijzondere klus die prachtige en vaak ontroe
rende vondsten oplevert. Aan de oostkant van
het kerkhof staat de zerk van Jakob Reisiger
(711811/1251885): Hier rust hij/ uit van al
zijn/ lijden/ Hier eindigt/ al zijn vreugd/ en
smart/ Hij zal ons al/ tijd dierbaar/ blijven/
Zijn leven stort/ ons troost in/ ‘t hart.
Op het graf van Jacob Gerrits Bolhuis (2611
1844/261915) staat geschreven: Man en
vader slaap in stille graf/ uw taak is afgedaan/
Hij die u eens het leven gaf/ Riep u en gij
moest gaan/ Een vrouw en 5 kinderen/ Hebt
gij zien henengaan/ Terwijl een vrouw en 13
kinderen/ Hier nog op pad des levens gaan.

Het is een kleine greep uit de aanwezige
‘grafpoëzie’. Nu nog amper leesbaar. Maar wat
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zou het mooi zijn als dat straks weer te lezen
is voor iedereen.

Voor de zomer heeft Stichting Nicolaaskerk
aan ‘Vakland Het Hogeland’ gevraagd of zij een
grafrek zouden kunnen maken voor het kerk
hof. (We schreven al eerder over het traditio
nele gebruik van zo’n rek.) Deelnemers van
Noorderhuizen (opleidingscentrum voor hout,
metaal en installatie, een samenwerking van
Werkplein Ability en Noorderpoort) hebben hier
de afgelopen weken hard aan gewerkt. Het rek
is klaar en krijgt nog een laag duurzame,
zwarte verf. Het resultaat mag er nú al zijn!

In het voorjaar zal het grafrek officieel worden
overgedragen aan SNO. Dan wordt ook het
boekje, dat Teun Juk op dit moment schrijft
over het kerkhof en de graven, gepresenteerd.

Het hek om het familiegraf
van de familie Nienhuis werd
onderhanden genomen door
de mensen van Ik & Zorg.
Eerst moest het helemaal
worden ontroest. Inmiddels
is die klus klaar en wordt het
hek opnieuw in de verf gezet.
Op de foto zijn Eric en
Dennis hard aan het werk.

Dennis was sowieso goed
bezig. Binnen zette hij

nauwgezet de preekstoel in de was. Met
bijenwas, poetsdoek en kwastje kwam het
houtwerk helemaal weer tot leven.

Bromvliegen
De laatste tijd ijkt het wel of de lucht vergeven
is van het gebrom van de motoren van kleine
vliegtuigen. Waar komen die opeens vandaan?
Het antwoord is natuurlijk Groningen Airport
Eelde. Daar zijn namelijk twee vliegscholen ge
vestigd. De KLM Flight Academy en Martin Air
Flight Academy. beide onderdeel van Air
FranceKLM, inmiddels gefuseerd. Over de
theoretische en praktische opleidingsbijzon
derheden zullen we het hier niet hebben. Maar
waarom vliegen ze juist boven Noordoost
Groningen? Een blik vanuit de lucht toont ein
deloos veel ruimte beneden, in de zomer veelal
groene weiden en akkers en in de winter grau
we gronden. Kortom: ruimte. En daar gaat het
om. Regelmatig hoor je dat een vliegtuig gas
terugneemt en het motorgeluid vrijwel stilvalt.
Dan daalt de kist. Niet verontrustend, want
enkele seconden later brult de motor en stijgt
het vliegtuig weer. Dat is de oefening voor
zorgslanding. De leerlingvlieger moet een ge
schikt veld uitzoeken, waarbij grootte en de
ligging ten opzichte van de wind een rol
spelen. Een hulpmiddel bij het laatste kan zijn
hoe koeien in de wei staan. Als het hard waait,
staan die namelijk met de kop in de wind. Op
een examen is de vraag waaraan je kunt zien
uit welke richting de wind komt ooit beant
woord met: 'Koeien staan met de staart naar
achteren.' Het is maar dat u het weet!
Ciscus

(naschrift red: Het DvhN meldde op 6 oktober dat er
klachten komen uit dorpen als Eppenhuizen en Starten
huizen. Daar is het laagvlieggebied waar lestoestellen op
een hoogte van 30 meter mogen vliegen. Geen wonder dat
dat ook boven Oldenzijl gebeurt.
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Nieuwe inwoner
Op een avond in september zijn Liesbeth en
Maaike te gast bij Marjon Wagenaar, bewoner
en sinds een paar maanden ook eigenaar van
‘het witte huisje’, Oldenzijlsterweg 1. Marjon is
erg blij met haar nieuwe woning en tuin, waar
ze woont met haar hond Emmie (haar tweede
hond is net overleden), twee poezen en een
kater. De ruimte waar we zitten, is kaal en de
piano zit verstopt onder een kleed. Over een
paar weken gaat hier de vloer eruit en moet
die piano voor de zoveelste keer worden ver
plaatst. Marjons broer heeft aangegeven niet
weer met dat ding aan de sjouw te gaan maar
gelukkig heeft ze meer helpers!
Marjon is geboren op 9 maart 1973 in
Uithuizermeeden. Al heel jong was het voor
haar duidelijk, dat ze haar vleugels uit wilde
slaan. Ze zwierf over de wereld en woonde
onder andere in Canada, Zwitserland, Duits
land en Frankrijk. Na jarenlang in het buiten
land besloot ze terug te keren naar het Hoge
land. Al snel kon ze aan het werk bij zwembad
De Dinge, als zweminstructeur. Daar is ze de
rechterhand van de manager en aanspreek
punt, ze coördineert en geeft les. In de winter
maanden gaat ze op zoek naar tijdelijke jobs:
een baan als taxichauffeur of werk in de hore
ca. Naast een afgeronde opleiding als honden
trimmer en paraveterinair dierenartsassistent
is ze gestart met het volgen van de basisoplei
ding therapiehondbegeleider. Ze is nog op zoek
naar een geschikte hond voor deze studie.
Of Marjon zich hier nu echt gaat settelen,

rusteloos als
ze is, is nog
de vraag. Het
feit dat ze hier
'n vriend heeft
gevonden en
het hier in
Oldenzijl erg
naar haar zin
heeft, zijn re
denen genoeg
om te blijven.
Dus wie weet.

Cultuur aan ‘t stuur
Trappen, stappen, happen. Dat was op 4 sep
tember het motto van ‘Cultuur aan ‘t stuur’.
Een verrassende fietstocht langs de dorpen
Oldenzijl, Ooster
nieland, Oosteind,
Oudeschip en Roo
deschool. Vanaf
het plein bij Ik &
Zorg, waar een
kleine zuivelmarkt
was, ging bewoner
Harrie op stap met
Jan Sietsema. Ze
kregen een vragenlijst mee en fietsten prompt
de eerste twee vragen zo voorbij. Gelukkig kon
iemand ze onderweg de antwoorden nog even

influisteren.
Tijdens de
route was
er van alles
te beleven.
‘Eerst was
er iemand
midden in 't
veld met 'n
soort caba

ret en een poppenkast. Het ging over spijkers
op laag water zoeken. Hij had een heel verhaal
over stress. Maar als je al niet gestrest wás,
dan wérd je dat wel van hem’, vertelt Harrie.
‘Dáár werd je pas moe van, van die drukke
man. Op een boerderij speelde iemand gitaar
en kregen we nostalgische minigebakjes. Bij
het Balkje lag een zeeman, met een roer in
zijn handen. Je moest daar een spreekwoord
bij zoeken. En we kwamen Jansen en Jansen
tegen met een prikactie, waar we dartpijlen
mochten gooien. Maar ja, die vielen allemaal
op de grond.’ Er was zo veel te zien dat je je
op een bepaald moment ging afvragen of iets
nou bij de happening hoorde of niet. Was die
man op de trekker onderdeel van de tocht? Of
was het een toevallige voorbijganger? ‘Het was
heel mooi’, kijkt Harrie terug. ‘Je kwam op
onverwachte plekjes en je zag allemaal andere
dingen. Door de vragenlijst moest je heel be
wust kijken. Dat was echt leuk. Het was goed
verzorgd en er was veel werk voor gedaan!'
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Imposant!!

Oud papier
Vanaf november wordt er in het dorp oud
papier ingezameld vanuit basisschool Nijen
stein in Zandeweer. De
opbrengst wordt ge
bruikt voor schoolactivi
teiten, de aankleding
van de school bij vierin
gen zoals sinterklaas en
kerst en voor traktaties
en cadeautjes voor de kinderen. De eerste
datum is 4 november. De volgende is 13
januari 2022. De data voor de rest van het
schooljaar volgen nog. Van te voren komt er
een briefje in de bus waarin staat op welke dag
het oud papier wordt opgehaald en hoe laat.

Oldtimers
Op Open Monumentendag waren er niet alleen
oude gebouwen te bewonderen in het dorp.

Dak Frans en Ina
Over oude gebouwen gesproken... Frans
vertelde: 'Al wel een jaar oftwee regent het in
een deel van ons huis nét zo hard als erbuiten.
Tijd om het dak aan te pakken.'

Van deelauto naar deelpaard
Delen is hipper dan ooit. Van de deelauto en
het deelhuis heb je dan ook vast weleens
gehoord, maar kende je het deelpaard al? Via
het nieuwe deelplatform Horsify vinden ruiters
en paardeneigenaren de perfecte match. Ook
in de omgeving van Oldenzijl wordt er fanatiek
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gedeeld. Via Horsify kunnen enthousiaste rui
ters in contact komen met paardeneigenaren
bij hen in de buurt. Deze eigenaren willen hun
paard delen omdat zij een ruiter, verzorger,
menmaatje (iemand die gezellig mee gaat op
de kar) of lesklant zoeken. Ook fok en draag
merries kunnen worden gedeeld. Op deze ma
nier wordt de paardensport toegankelijk ge
maakt voor iedereen. Het gaat hier met name
om serieuze en langdurige samenwerkingen
tussen ruiters en eigenaren, waardoor er een
band met het paard opgebouwd kan worden.
Door Horsify kunnen ook ruiters zonder eigen
paard actief zijn in de sport en deelnemen aan
wedstrijden.

Sinds de coronapandemie zijn er meer paarden
verkocht. Mensen hadden immers opeens
meer vrije tijd en dan wordt een eigen paard
steeds aantrekkelijker. Echter, nu de samen
leving weer op gang begint te komen, wordt
deze vrije tijd juist steeds minder. Hierdoor
neemt de vraag naar ruiters en verzorgers toe.
Op de website van Horsify verschijnen er dan
ook steeds meer paarden, momenteel zijn dit
er maar liefst 360. Om met vertrouwen te
kunnen delen, beoordelen eigenaren en ruiters
elkaar op eigenschappen als paardvriendelijk
heid, communicatie, betrouwbaarheid en net
heid. Ook zorgt het platform ervoor dat elke
ruiter handmatig geverifieerd wordt. Het
platform is open over hoe er met paarden
wordt omgegaan en ziet streng toe op paar
denwelzijn. Zo wil het platform bijdragen aan
een toegankelijke, sociale en paardvriendelijke
paardensport. Een mooie ontwikkeling binnen
een sector die de afgelopen jaren nogal wat
kritiek te verduren heeft gekregen op het
gebied van paardenwelzijn.

De dames Schumann
Pianomuziek, in een verrassende combinatie
van verhaal en zang.

Op zondag 7 november spelen Gea Passies en
Johanan Havinga in de Nicolaaskerk een bij
zonder programma. Centraal staat Clara Schu
mannWieck. In de voorstelling kijkt dochter
Marie Schumann terug op het leven dat zij
heeft geleid in dienst van haar beroemde moe
der. Clara Schumann had een glansrijke inter
nationale carrière van ruim 60 jaar als concert
pianist en droeg daarnaast de verantwoor
delijkheid voor een gezin van zeven kinderen.
Dochter Marie zingt liederen die door haar
moeder zijn gecomponeerd. Ze vertelt over het
leven in het gezin Schumann en over de trage
dies waarmee het gezin werd geconfronteerd.
Clara Schumann speelt in de voorstelling onder
andere muziek van haar echtgenoot Robert
Schumann en van haar vriend Johannes
Brahms.

Johanan Havinga is in 2010 summa cum laude
afgestudeerd aan het Prins Claus Conser
vatorium in Groningen. Gea Passies heeft
jarenlang gezongen in diverse koren. Samen
treden ze vanaf 2007 regelmatig op met
informatieve en muzikale programma’s rondom
de muziek van Kurt Weil, Erik Satie, Claude
Debussy en Modest Moussorgski. (Bij het
programma van die laatste componist, die
onder andere De Schilderijententoonstelling
schreef, maken ze gebruik van schilderijen van
Geurt! Het was in de kerk te zien in september
2016. Zie foto's op de site van de kerk.)

De voorstelling De dames Schumann begint
om 14.30 uur, toegang 10 euro. Een corona
check is verplicht!
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Expositie Nicolaaskerk
Nog tot en met 12 november exposeren vier
leden van de Teken en Schilderclub Roden
(TSR) in de Nicolaaskerk in Oldenzijl: Luttie
Posthumus, Adauctha Reintjes, Joke van der
Vegt en Ellen Dieterman. Op de TSR volgen zij,
onder leiding van kunstenares Antje Sonnen
schein, al jarenlang schilderlessen. Zelf geven
ze ook workshops. Ellen exposeerde in 2011 al
eens in de Nicolaaskerk. Deze keer gaat haar
werk vergezeld van dat van enkele collega’s.
Allemaal hebben ze hun eigen manier van
werken, wat een grote diversiteit geeft. De
aandachtige beschouwer zal echter ook over
eenkomsten zien! Van de hand van Ellen is dit
schilderij met de titel 'Mijn monument is jouw
monument', thema van de Open Monumenten
dagen. Wie denkt: hé, dat komt me bekend
voor, heeft gelijk. Ellen liet zich inspireren door
een foto in de Ol'nzielster van vorig jaar.

De expositie is dagelijks te bezoeken, de
toegang is gratis.

Belevingstocht
Ter versteviging van de (vaar)recreatie werd
op zaterdagmiddag 10 juli een ‘belevingstocht’
georganiseerd door Stichting Dorpsbelangen
Uithuizermeeden (groep Leefbaarheid Meij) in
samenwerking met de Federatie Watersport
verenigingen NoordGroningen. Beide organi
saties hebben de wens om de Meedstermaar in
beeld te brengen als ‘onontdekte parel’ in het
Groninger landschap. Met financiële middelen
uit het Nationaal Programma Groningen (NPG)
in combinatie met andere instanties en
ondernemers liggen er nieuwe kansen. Op die
bewuste zaterdag voeren twee jachten met
een aantal genodigden (waaronder wethouder
Theo de Vries, beleidsmedewerkers van Het

Hogeland en andere organisaties van Uithuizen
naar het oude haventje van Uithuizermeeden.
Rond twee uur kwamen ze door Oldenzijl, waar
alleen al het openen van de brug een
spektakel was, dát komt niet zo vaak voor! Na
aankomst in Uithuizermeeden werden de
genodigden per oldtimer weer naar Uithuizen
gebracht.

Huwelijk Dini en Albert Jan
Beste dorpsgenoten,
Voor wie het nog niet wist: wij gaan trouwen
op zaterdag 30 oktober in Oldenzijl. Bij deze
nodigen we een ieder uit dit op de een of
andere manier met ons te vieren. De huwe
lijkscermonie zal plaatsvinden om 12.00 uur in
de kerk van Oldenzijl. Vanaf 11.30 uur is de
kerk open. Na de huwelijksvoltrekking nodigen
we je uit dit samen te vieren in het dorpshuis.
Daar is gelegenheid ons te feliciteren. Er staat
tevens een lunchbuffet gereed. Dus welkom in
de kerk en/of in het dorpshuis!
In verband met de catering horen we graag
zo spoedig mogelijk of en met hoeveel
mensen je komt, via albertjg@hotmail.nl
Dini en Albert Jan

PS Mocht je graag een

cadeau willen geven,

dan stellen we een

financiële bijdrage voor

aanschaf van een

kunstwerk in de tuin

van ons 'nieuwe huis'

zeer op prijs.
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Aanschuiftafel

Vanaf nu kunnen
iedere dinsdag om
17.15 uur vijf mensen
aanschuiven bij Ik &
Zorg om mee te eten.
Kosten 4,50 euro per
persoon.
Wat de pot schaft, is
steeds een verrassing.
Opgeven kan telefo
nisch, via
0621230790.

Burendag
25 september, eindelijk worden de corona
regels versoepeld. Er kan weer meer, er mag
weer meer en en we mogen weer feesten. Dat
hebben we wel verdiend. Het valt allemaal
precies samen met de landelijke burendag
(gesponsord door Douwe Egberts, gemeente
Het Hogeland en provincie.) Om 10.00 uur al
verzamelen de klussers zich om de handen uit
de mouwen te steken. Na een bakkie koffie
met koek vertelt Dick wat er zoal moet
gebeuren. Tegelpaden moeten opnieuw worden
bestraat, het gras moet gemaaid, de heg
geknipt, de ramen binnen en buiten gelapt, de
hal gesopt, het ijzeren kunstwerk verwijderd
en de piano, bank en het poolbiljart gaan eruit.
(De piano van de kerk mag blijven en er komt
een nieuw poolbiljart). Er wordt hard gewerkt.

Om 18.00 uur is het tijd voor de barbecue. Met
zo'n veertig inwoners, kinderen meegerekend,
smullen we van vegetarische schotels, salades
en vlees. Het is gezellig en op wat spetters na,
blijft het droog en er staat nauwelijks wind.
Dat is wel eens anders geweest.

En dan is het feest.
De muzikale omlijs
ting wordt verzorgd
door Lady T & the
Beat. Al snel staan
de eerste mensen
op de dansvloer. Het
feest gaat door tot
diep in de nacht en
het voelt ouderwets
goed aan.

Chapeau voor iedereen die deze dag mogelijk
heeft gemaakt en een bijdrage heeft geleverd!
Want het klopt, vele handen maken licht werk!
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Colofon

redactie: Marja Spakman

telefoon: 0630724508

email: marja.spakman@planet.nl

Met bijdragen van:

Harrie Maring Maaike van Sinderen

Yes Witteveen Ciscus

Liesbeth Span Trudy Dehue

Brigitte Donck Rosa Oe (Horsify)

Verspreiding: Dick Knol

Digitale versie site: Anton Klein

Technische steun: Leo de Vree

Druk: Blue Mule, Kantens

Kopij voor de volgende Ol'nzielster is welkom!

Graag vóór 1 februari 2022

(Bijdragen worden mogelijk ingekort en/of geredigeerd.)




