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Trouwerij
‘Voor wie het nog niet wist: wij gaan trouwen
op 30 oktober.' Dat meldden Dini en Albert Jan
in de vorige Ol’nzielster. En óf ze trouwden!
Met alles erop en eraan, heel relaxed. In de
kerk leidde ‘babs’ (buitengewoon ambtenaar
van de burgerlijke stand) Eppe Scholten de
ceremonie in goede banen en in het dorpshuis
stond een onvolprezen team van dorpsgenoten
klaar om er een heel gezellige receptie van te
maken. Voor gasten van ver én dichtbij.
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Kaarsenstandaard
De kaarsenstandaard in de Nicolaaskerk, die in
februari 2020 feestelijk in gebruik werd
genomen, vertoonde na verloop van tijd een
vreemde, spinnenwebachtige soort van roest
vorming ónder de beschermende laklaag. Actie
was nodig! In een samenwerking van Mart
Bakker van Van der Maar Landbouw
mechanisatie en Bjorn en Eric van Ik & Zorg is
de vernislaag heel zorgvuldig verwijderd en zijn
de voor en achterkant opnieuw gepolijst. Mart
heeft daarna gezorgd voor vervoer naar en van
het spuitbedrijf. De kaarsenstandaard staat nu
weer te shinen in de kerk, natuurlijk helemaal
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(Yolande) stelde de jury voor een raadsel: hoe
had zij haar soep zó heet vanuit Frankrijk
kunnen serveren? Gelukkig werd de soep niet
zo heet gegeten als hij werd opgediend.

als er één of meerdere kaarsen branden, vooral
in deze donkere dagen!!

Na
rijp
beraad
kwam
uiteindelijk
de uitslag. De vijfde
plek
was
voor

De slag om siepelsoep
Een ui is een ui, zou je zeggen. Maar zo
eenvoudig is het niet. Van een simpele siepel
kun je op heel veel verschillende manier soep
maken! Dat bleek tijdens de ‘siepelsoep
wedstrijd’ op 16 oktober, een dag die in het
dorpshuis begon als een gewone zaterdag. Dat
duurde echter maar even, want algauw barstte
de strijd los! De soepmakers kwamen van alle
kanten binnen: vooringang, achteringang... het
werd een soepzootje! Van alles werd er
geïnstalleerd om het beste effect te krijgen.
Linda had zelfs haar complete mobiele keuken
meegenomen. Maar schrik: de oorspronkelijke
juryleden bleken niet te verschijnen. Tijd voor
improvisatie dus: hoppa! Maaike, Johannes
(Straat) en Christel werden gebombardeerd tot
jury met verstand van uiensoepjes. Dat hebben
ze geweten, het werd een ware soepstrijd!

Brigitte, de Franse soep van Yolande veroverde
de vierde plaats. Dick en Linda deelden samen
de tweede positie. Over de winnaar was de jury
unaniem: de Gouden Uitrofee was onbetwist
voor Louis.
Gea Passies en Johanan Havinga
De dames Schumann stonden centraal in het
vertelconcert van Gea Passies en Johanan Ha
vinga op 7 november in de Nicolaaskerk. Mu
ziek van Clara SchumannWieck, van haar man
Robert, maar ook van tijdgenoot Chopin en
goede vriend Brahms werd omlijst door
verhalen uit het leven van Clara Schumann
(een rol van Joha
nan), verteld door
dochter Marie (Gea).
Geurt is trouw bezoe
ker van de concerten
van dit duo. De voor
stelling over Mous
sorgsky's Schilderij
ententoonstelling met
schilderijen van Geurt, die in 2016 ook al eens
te zien was in de kerk, wordt op 16 oktober
opnieuw gespeeld, een herkansing voor wie die
happening
destijds
miste.

Vijf verschillende uiensoepen. Allemaal met
hun eigen karakter en vooral ook allemaal heel
erg lekker. Er moest dus een soort van jury
rapport komen. Met plusjes voor een goede of
heel goede soep tot minnetjes voor een soep
waaraan nog verbetering mogelijk was. De jury
lette scherp op de details. Christel wilde haar
jurytaak enthousiast beginnen en zou direct
hele bakjes leegeten. Gelukkig hield Maaike
haar in toom: niet handig met vijf soepen te
gaan!
De jury was onder indruk van de presentatie
van Linda, die daarvoor dan ook een eervolle
vermelding kreeg. De ‘Franse’ mevrouw
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Bollen poten
Een donkere, mistige ochtend in november
weerhield een aantal dorpsgenoten er niet van
om eens flink aan te pakken. Een man of
twaalf staken in groepjes van drie steeds een
vierkante zode uit in de berm, waarna een
handvol bollen in het gat gelegd werd. In alle
windstreken werd gepoot. Enkele duizenden
bollen gingen de grond in langs Paaptilsterweg,
Dijkumerweg, Hommesweg, Oldenzijlsterweg
en Battenweg. Later op de ochtend brak een
waterig zonnetje door, dat steeds meer aan
kracht won, al was de lente nog heel ver weg!
Zo gingen dozen vol bollen ondergronds, bollen
die werden aangeschaft met de dorpensubsidie
van de gemeente Het Hogeland. Straks in het
voorjaar stralen de kleuren iedereen weer
vrolijk tegemoet!

Een eeuweling in Oldenzijl
Op 2 februari 1921 stond er een aanbeste
dingsbericht in De Maasbode. Wat moeten wíj
nou met een bericht uit De Maasbode, zul je
wellicht denken. Nou, het ging hier om de aan
besteding van onder andere een dubbele wo
ning in Oldenzijl, namelijk de huizen aan de
Paaptilsterweg met nummer 25 (Cees) en met
nummer 27 (Majke). Die huizen hebben inmid
dels dus de respectabele leeftijd van honderd
jaar bereikt! Niet de oudste in het dorp, maar
toch... Dit was wat er in De Maasbode stond:
Aanbestedingen:
Uithuizermeeden, 1 Febr. De stichting Woning
bouw alhier heeft aanbesteed: het bouwen van
2 dubbele woningen alhier. Laagste H. Veld
man, alhier voor f 19.276; 2. 1 dubbele woning
te Oldenzijl. Laagste K. Dik, aldaar, f 9075, 1
dubbele woning te Oosternilland (sic). Laagste
A. Baar, te Oudeschip f 9220; 3. 1 dubbele wo
ning te Roodeschool, F. Wiersum en H. Jonker,
aldaar f 9378; 4. 1 dubbele woning te Oude
schip, A. Baar f 9696. Gegund.
Duidelijk is dat voor het huis in Oldenzijl het
minste geld beschikbaar was. En dat is te zien,
volgens de huidige bewoners: de stenen zijn B
keuze, in elke steen zit wel een afwijking. In
1988 heeft een ingrijpende renovatie plaats
gevonden, de gemeente Uithuizen nam er op
11 januari een besluit over. De tekening van
destijds is nog aanwezig. (Die van de bouw in
de jaren twintig niet meer, overigens.) De
renovatie heeft de huizen onder andere een
systeemplafond in de woonvertrekken (!) op
geleverd en kozijn en gootwerk dat totaal niet
bij het huis past. De ‘100jarige’ heeft dan ook
een grote wens, die verwoord wordt door
Majke: ‘Een vakkundige renovatie, waarbij niet
alleen aandacht is voor het beperken van het
energieverbruik (nu label F en G), maar ook
voor het karakter van de woning. Bij de
Stichting Monument en Materiaal moet toch
wel het een en ander te vinden zijn, lijkt me!’

Mosselen en meer
Na een ochtend hard werken in de bermen van
Oldenzijl en heel veel bollen later was het goed
mosselen eten. Wie niet zo’n liefhebber was
van deze zeevruchten, kon ook een pokébowl
kiezen, een traditioneel Hawaïaans gerecht,
geserveerd in een kommetje. Het bestaat
voornamelijk
uit
rijst,
groenten
en
gemarineerde rauwe vis, maar er bestaan ook
vegetarische versies en varianten met vlees.
Maar, zoals zo vaak, ging het niet alleen om
wat er op het menu stond, maar vooral ook om
de gezelligheid en het samen eten.
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de bisschoppen woonden ver weg en ze
hadden een eigen taal en rechtssysteem. Het is
dan ook niet toevallig dat juist in Friese
rechtsteksten afwijkende theologische denk
beelden te vinden zijn. Eindpunt vormde de
Reformatie, die in deze regio rond 1580 zijn
definitieve beslag kreeg.

Uit het SNObestuur
Met ingang van 9 oktober
is Johannes
(Schollema)
toegetreden tot het be
stuur van de Stichting
Nicolaaskerk Oldenzijl. Half
januari heeft Corrie helaas
haar bestuurslidmaatschap
moeten beëindigen in ver
band met haar ziekte. Het bestuur heeft haar
met bloemen hartelijk voor haar inzet bedankt,
maar vooral ook haar en haar naasten heel
veel sterkte toegewenst!

Het boek Geleefd geloof van Anneke B. Mulder
Bakker en Rolf H. Bremmer is uitgegeven bij
Walburg Pers. Voor de tekst van de
boekbespreking klik hier.

Geleefd geloof
Een boekbespreking die begint met deze
woorden: ‘Een van de mooiste kerken van ons
land staat in het Groningse dorp Oldenzijl. De
bescheiden Nicolaaskerk stamt uit de dertiende
eeuw en is gebouwd van bakstenen.’ Dat
vraagt om een nadere toelichting! Het is de
inleiding van een boekbespreking over het
boek Geleefd geloof, dat gaat over het
geloofsleven van boeren en burgers in Fries
land en de Ommelanden van Groningen. Het
werd door Annemarie Lauèn besproken in een
speciale uitgave over ‘Beste historische boeken’
van het Historisch Nieuwsblad.

Blad op het pad
Veel bomen om de kerk, het staat prachtig.
Maar als veel bomen hun blad verliezen, komt
er ook heel veel blad naar beneden! En dat
blad blijkt bij voorkeur óp het pad te blijven
liggen. Gelukkig pakte Dennis dat stevig aan,
zodat bezoekers niet meer tot hun enkels door
het blad hoefden waden.

Van gewone middeleeuwers zijn nauwelijks
geschreven documenten overgeleverd. Hoe zij
dachten over de leer van de kerk is dus niet uit
eerste hand bekend. Toch valt er wel iets te
zeggen over de manier waarop mensen in de
huiselijke kring en het maatschappelijke leven
uiting gaven aan hun geloof. Dit boek beschrijft
en verbeeldt hun religieuze cultuur aan de
hand van objecten, zoals aardewerken heili
genbeeldjes, simpele gebedenboekjes en
prachtig geïllumineerde getijdenboeken, pel
grimsinsignes, relikwieën, reliekdoosjes en ge
bedsteksten met daarop vingerafdrukken en
sporen van tranen. Ook is er aandacht voor re
ligieuze broederschappen en vrome, kleine
huisgemeenschappen voor leken.
De focus ligt op de Friese landen: de huidige
provincies Groningen en Friesland. Deze ver
schilden nogal van de omliggende gebieden. Ze
werden niet bestuurd door graven of hertogen,
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52 Dorpen, 52 Verhalen
In januari 2021 is begonnen met de eerste
filmopnames voor ‘52 Dorpen, 52 Verhalen’,
een initiatief van Stichting Hogeland in Beeld.
Na het samengaan van de voormalige gemeen
ten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond
is één grote gemeente ontstaan met 52 dor
pen. Ieder met een eigen kern en een eigen
karakter. Om de bewoners van de relatief nieu
we gemeente te laten zien wat al die verschil
lende dorpen te bieden hebben, wordt met in
terviews, reportages, films en ontmoetingen
gedurende twee jaar geprobeerd te ontdekken
wat Het Hogeland tot Het Hogeland maakt.
Over Oldenzijl is inmiddels ook een filmpje
gemaakt. Klik hier.

met hart voor elkaar en hart voor de agrarische
sector.’ In een donkere tijd, waarin weinig kon

en mocht, waren ze letterlijk en figuurlijk een
lichtpuntje.
Fotoexpositie Henk Meima
Van 19 februari tot en met 7 maart is in de
Nicolaaskerk een fotoexpositie te zien met
werk van Henk Meima. Niet alleen hangt een
selectie van zijn mooiste foto’s aan de wanden,
maar ook zullen er foto’s op een verrassende
manier worden geprojecteerd. Nóg een licht
puntje! Zoals altijd is de kerk dagelijks
geopend. Een bezoek waard!

Een lichtpuntje in een donkere tijd
Tientallen boeren reden eind december met
hun versierde en verlichte trekkers in processie
door de provincie. De stoet die onze richting
uitkwam, begon rond vijf uur in Aduard en
kwam via Bedum en Middelstum uiteindelijk de
Noorderweg opgedraaid, om daarna via Olden
zijl en Uithuizermeeden door te rijden naar
Roodeschool. De stoet kondigde zich al ver
voor ons dorp luidruchtig aan. Langs de Noor
derweg zag je een rups van lichtjes aan komen
schuiven, waarna de ene na de andere trekker
het dorp binnenreed, allemaal even mooi
versierd. Het zwaaiende publiek werd enthou
siast begroet met getoeter en geknipper.
In dezelfde periode werden in de regio
meerdere van dit soort trekkeroptochten
gehouden. De organisatie van deze manifes
taties was in handen van het Boeren
Samenwerkingsverband Noord Nederland. Naar
eigen zeggen op hun Facebookpagina een
organisatie van ‘boeren, burgers en buitenlui
5
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Respect voor Groningen
Na zo’n twintig kleinere bevingen in oktober en
begin november was het op 16 november weer
goed raak: een beving van 3,2 op de schaal
van Richter met als epicentrum Garrelsweer.
De dag daarna riep de
Groninger Bodem Bewe
ging bewoners op een
fakkel te branden. In
Oldenzijl gebeurde dat
onder andere aan de
Paaptilsterweg (bij Majke
en buurman Cees) en de

Carbid. Toch niet? Of wel...
Het carbidteam liet half december weten: ‘Tot
onze grote spijt hebben we besloten om met
oud en nieuw wederom het carbidschieten bij
de familie Dijksterhuis niet door te laten gaan.’
Een wijs besluit. Maar moest Oldenzijl het dan
deze oud en nieuw helemaal stellen zonder
enige knal?Nou nee, niet echt. Als het niet in
het groot kan, dan maar in het klein, moet
Gerrit gedacht hebben. Een sfeervolle vuur
korf, sterretjes en af en toe een oorverdovende
knal. Ze hielden het vol tot middernacht.
Waarmee ondanks alles ook dit nieuwe jaar
stevig werd ingeknald.
Dat de boze geesten
maar héél ver verdre
ven mogen zijn!

Battenweg
(bij Willie en
Ellen). In de
hele provin
cie luidden kerken (opnieuw) de noodklok. Ook
de Nicolaaskerk liet van zich horen.
Het nieuwe jaar 2022 begon in dit opzicht ook
nog eens slecht toen werd aangekondigd dat er
in Groningen mogelijk tóch bijna twee keer
zoveel gas gewonnen zou gaan worden als
voorzien. De enorme wachtrijen (zowel fysiek
als digitaal) voor de subsidieregeling voor
woningverbetering en verduurzaming op 10
januari deden daar zo mogelijk nóg een schep
je bovenop. Op zaterdag 15 januari was er
opnieuw een grote fakkeloptocht onder het
motto ‘Respect voor Groningen’. Zo'n tiendui
zend mensen liepen mee.

Oud papier
In maart, mei en juli wordt weer oud papier
opgehaald voor odbs Nijenstein in Zandeweer.
Een paar dagen van te voren komt er nog een
briefje in de bus! Verzoek is om het papier ge
bundeld in zakken of dozen bij de weg zetten,
niet in plastic zakken. Maak de dozen niet te
zwaar, houd rekening met de ophalers.
Dit zijn de data voor de rest van dit school
jaar:
 11 maart
 13 mei
 8 juli.
Woon je niet
aan de route
of
heb
je
vragen:
0595433344

Meer dan 230.000 sympathisanten ontstaken
een digitale fakkel op de website van het
Dagblad van het Noorden. Groningen bewees
dat het niet altijd nodig is hard te schreeuwen
om je stem te laten horen.
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Geboren!

Grafstenen
Het ontcijferen en beletteren van de teksten op
de grafstenen is een zaak van lange adem. De
vrijwilligersgroep gaat stug door. Om uit te
puzzelen wat er óp een steen staat, helpt het
soms al om er een emmer water overheen te
gooien. Ineens bloeien de letters op. School
bordkrijt of houtskool wilen ook nog wel eens
helpen. Maar puzzelen blijft het.

Concert vocaal ensemble Curiosa
Vocaal ensemble Curiosa uit Middelstum neemt
het publiek met muziek van klassiek tot pop
mee door de jaren heen. Enthousiasme en
plezier zijn de voornaamste en bindende
drijfveren van de twaalf leden van het ensem
ble. Onder de bezielende leiding van Julia
Zaytseva zingen ze een gevarieerd programma
met nummers in het Frans, Engels, Duits,
Latijn, Italiaans en Nederlands.

Ondertussen vordert ook de publicatie die Teun
Juk maakt over kerkhof en begraafplaats; de
correctie is in volle
gang. Én het grafrek is
klaar! In het voorjaar
wordt het werk aan de
stenen weer opgepakt.
Aan sommige zerken is
al druk gewerkt. Het
resultaat is verbluffend!
Vrijwilligers zijn nog
altijd welkom, ook inci
denteel!

'De zangers beschouwen het geven van
concerten als het ultieme genieten van
muziek. Iets moois creëren samen met mede
koorzangers en dirigent, en dat dan uitvoeren
voor veel belangstellenden zodat nog veel
meer muziekliefhebbers kunnen meegenieten',
schrijven ze op hun Facebookpagina. Dat
belooft wat voor het concert dat ze op 19 juni,
om 14.30 uur, in de Nicolaaskerk geven. De
opbrengst van het concert wordt door het koor
geschonken aan het dorpshuis!!

Update dorpshuis
Afgelopen kerst konden we niet terecht in het
dorpshuis. De kerstboom die daar stond, was
door corona onbe
reikbaar, hij was al
leen door het raam te
zien. Maar langzaam,
heel langzaam krijgt
het
dorpshuis
zijn
nieuwe bestemming,
met SDO, de Stichting
Dorpshuis
Oldenzijl
als eigenaar en VDO
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De Ol’nzielster is van ons allemaal
Met een mobiele telefoon op zak is tegen
woordig iedereen fotograaf. Een ontwikkeling
die de redactie zeer toejuicht. Daar zou voor de
Ol’nzielster nog veel meer gebruik van ge
maakt kunnen worden. Als meer mensen af en
toe een foto aanleveren, kan zoveel mogelijk
het hele scala van activiteiten in ons dorp
bestreken worden. Als daar dan ook nog wat
aanvullende informatie bij gegeven wordt, is
het helemaal fijn! Dat hoeven zeker geen hele
teksten te zijn, een aantal steekwoorden
volstaat vaak al. De tekst wordt er dan in de
‘redactieburelen’ wel van gebrouwen. Misschien
is het wel een goed idee om, als je weer foto’s
maakt, die Ol’nzielster in je achterhoofd te
houden. Een tip: maak ook eens horizontale
foto’s. De meeste mensen
fotograferen
met
hun
mobiel rechtop. Voor de
Ol’nzielster zijn ‘liggende’
foto’s juist handiger. Foto’s
in
een
lage
resolutie
(weinig pixels) zijn vaak
wat minder geschikt, net
zoals foto's uit een collage.
Met een kleine wijziging in je instellingen is dat
zó aangepast. Dus Oldenzijlsters, zet ‘m op! De
redactie ziet nú al uit naar het juni/juli
nummer! Aanleveren graag uiterlijk 1 juni.

als hoofdgebruiker. De stichting SDO is nu
officieel opgericht. Het wachten was op de
bouw van de brandmuur tussen het dorpshuis
en Ik&Zorg. In de eerste week van februari is
die gerealiseerd. Nu de muur er eenmaal staat,
kan SDO overgaan tot de koop van het
dorpshuis van de gemeente. Wordt vervolgd.
Mooi Oldenzijl
Als je er maar oog voor hebt, zie je héél veel
moois, daarvan getuigt deze foto van Trudy.

Heilige huizen Hogeland
Het Hogeland heeft over het religieuze erfgoed
in de gemeente een videoserie gemaakt onder
de titel Heilige Huizen?! In de gemeente zijn
veel middeleeuwse kerken te vinden, maar ook
jongere kerkgebouwen. Het Hogeland wil deze
kerken goed in beeld brengen en tegelijkertijd
een beeld schetsen van de hedendaagse
functie die kerkgebouwen en kerkgemeen
schappen in de gemeente vervullen. Dat wordt
vastgelegd in een kerkenvisie om zo mee te
helpen nadenken over de toekomst van de
kerkgebouwen in het gebied. De videoserie is
bedoeld om mensen kennis te laten maken met
een aantal van deze kerken, door middel van
zowel historische als hedendaagse verhalen.
Vanaf 11 november 2021 wordt elke donderdag
een filmpje op YouTube geplaatst waarin steeds
weer een andere kerk wordt belicht. Op 18
november was de
Nicolaaskerk aan
de beurt. Te zien
op YouTube.

Colofon
redactie:
telefoon:
mail:
Met bijdragen van:
Leo van Meurs
Jeanine van de Ven
Louis Polstra
Brigitte Donck
Willie/Ellen Dieterman
Trudy Dehue
Delpher
Groninger Krant

Marja Spakman
0595464327
marja.spakman@planet.nl

Christel Uittenbogaard
Linda Bodde
Annet Eveleens
Eric de Rover
Majke Godeschalk
Historisch Nieuwsblad
Stichting Dorpshuis Oldenzijl

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 juni 2022
(Bijdragen worden mogelijk ingekort en/of geredigeerd.)

Klik hier.
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