
Dick Knol voorzitter 0624614068
Brigitte Donck secretaris 0634550850
Albert Jan Geertjes penningmeester 0655627134
Paul de Voigt lid 0621860445
Eric Zijp lid 0595434925

elke zaterdag dorpshuis 16.0022.00
  inloop
19 juni Nicolaaskerk vervallen!!
  Vocaal Ensemble Curiosa zie 1311
t/m 3 juli Nicolaaskerk alle dagen
  expo 'De reis van Emo' in quilts Marjan Ruitenberg
8 juli dorp vanaf 9.30
  oud papier
9 juli Nicolaaskerk
  presentatie boek/grafrek/beletterde stenen
10/11 september Nicolaaskerk 10.0017.00
  Open Monumentendagen
25 september Nicolaaskerk 14.30
  orgelconcert Theo Jellema
16 oktober Nicolaaskerk 14.30
  Passies en Havinga: De Schilderijententoonstelling
   (met schilderijen van Geurt!)
13 november Nicolaaskerk 14.30
  Vocaal Ensemble Curiosa
25 november dorpshuis 20.00
  jaarvergadering IJsvereniging
(De biljartclub houdt tot oktober een zomerstop.)

Lenthe
Lenthe wachtte niet op de lente. Al op 25 
februari werd ze geboren, dochter van Corian
ne en Jaap, zusje van Melvin, Sannah en 
Fabian. Maakte voorzitter Dick op de jaarver
gadering van VDO op 29 april nog melding van 
deze geboorte (en van die van Joren eerder dit 
jaar), een dag later kwam het voor hem zélf 
heel dichtbij: Dick werd 
opa! Dochter Angelia en 
Dennis werden op 30 
april de trotse ouders 
van Kensi. 

ласкаво просимо до нашого села!
Welkom in ons dorp! Op een winderige en 
beetje nattige maandagmiddag zijn Maaike en 
Liesbeth naar de nieuwe, Oekraïense bewoners 
van ‘het huis bij Lourens’ gegaan om hen 
welkom te heten: ласкаво просимо до нашого 
села! (Laskavo prosymo do nashoho sela! = 
welkom in ons dorp!)
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Bij de koffie en soms 
onderbroken door twee 
enorme donderstenen 

(Timyr van 6,5 en Yaroslav van 2,5) maakten 
ze, deels in het Engels en deels met handen en 
voeten kennis. Maaike had heerlijke Nederland
se lekkernijen meegenomen: spekkies (vonden 
de kinderen niet lekker), dropjes (voor na het 
eten), hagelslag (Denys: straks op brood) en 
stroopwafels (vonden de jongens best te 
doen). Viktoria (Vika) leert op dit moment 
Engels en verstaat al veel, maar ze spreekt het 
nog niet. Denys is kapitein en is soms een 
aantal maanden van huis. Gelukkig nu even 
niet. 
Timyr zit op school in Spijk en Yaroslav gaat 
daar naar de kinderopvang. De familie heeft 
veel contact met mensen uit Spijk, maar ook 
met Oekraïners net over het viaduct aan de 
Dijkumerweg. Het plan is dat ze in Nederland 
blijven wonen en voorlopig waarschijnlijk ook 
in Oldenzijl. Maar nu nemen ze alles eerst stap 
voor stap. Over een paar maanden gaat Denys 
weer naar zee en voor die tijd wil hij het huis 
graag opknappen en zorgen dat de jongens 
voor elf uur slapen. De uitnodiging voor het 
dauwtrappen sloegen ze maar over: ze bleven 
liever iets langer liggen, logisch ook. Op de 
vraag of ze nog hobby’s hebben, keken beiden 
wat verward. Daar is toch helemaal geen tijd 
voor? Vika en Denys maken zich zeker zorgen 
over hun familie in Oekraïne. Gelukkig kunnen 
ze die nog wel digitaal bereiken, maar toch... 
En wat kunnen wij als dorp doen, zodat Vika, 
Denys, Timyr en Yaroslav zich thuis gaan 
voelen? Nou, zwaaien als je langs rijdt, of even 
koffie komen drinken. Iedereen is welkom!

Knutselmiddag
De vakantiespelletjesdag in juli vorig jaar was 
een groot succes en voor herhaling vatbaar. 
Daarom werd er op 26 februari opnieuw een 
knutselmiddag voor de kinderen georgani
seerd. Het creatieve gedeelte stond al helemaal 
in het teken van de lente. Daarna keken de 
kinderen een film, waarbij natuurlijk de 

popcorn niet ontbrak. Tijd voor 
wat beweging: de stoelendans. 
Een klassieker die áltijd leuk 
blijft. Én spannend! De middag

werd afgesloten met pannenkoeken, een lekker 
toetje en een lolly voor onderweg. Aan de blije 
koppies na afloop te zien, was het een zeer 
geslaagde middag!

Betonpomp(en) Gerrit
Woensdag 9 februari, nog voor zessen, in alle 
vroegte. Ten huize van de redactie, om precie
zer te zijn, in de sláápkamer van de redactie, 
klonk niet het vertrouwde geronk van een star
tende betonpomp, maar het geluid van een op
gewonden, druk bellende betonpompmachi
nist! Niks geen ronkende, startende beton
pomp! Het hele dashboard was één grote 
disco, en starten? Hó 
maar! Vermoedelijk een 
storing in de boordcom
puter. Maar de beton
centrale had het druk. 
Dús werd Gerrit van huis 
opgehaald en de pomp 
bleef staan waar ie stond. 
Ondanks assistentie later op de dag van een 
Scaniamonteur werd het euvel niet opgelost. 
Gerrit kwam diezelfde avond thuis met een 
twééde betonpomp. Een uniek plaatje!
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To fly 

or not to fly
Eén van onze 

dorpsgenoten, Rens (Busscher) vliegt sinds 
enige tijd met drones. Soms ook in de om
geving van Oldenzijl. Hij is in het bezit van alle 
benodigde certificaten en registraties. Toch kan 
hij zich voorstellen dat een zomaar ergens 
rondvliegende drone een vreemde indruk kan 
maken. Daarom geeft hij in deze Ol’nzielster 
een korte toelichting: ‘Hoewel iedereen na 
registratie van de drone en het behalen van 
een certificaat met een drone mag vliegen, 
moet men zich aan vrij strenge wettelijke 
regels houden. Het is toegestaan om foto's en/
of video's te maken van omgeving en mensen, 
net zoals je dat vanaf de grond mag doen en 
die opnames mag je, mits je rekening houdt 
met privacy, ook openbaar maken. Persoonijk 
vind ik dat duidelijk te ver gaan, dat voelt niet 
goed. Ik vind het heel belangrijk om de privacy 
te respecteren en de benodigde afstanden aan 
te houden. Daarom vlieg ik niet boven bewoon
de wereld, dus niet boven een dorp. Ook pro
beer ik om 'passeren' van boerderijen te ver
mijden. Tevens houd ik, als ik wel in de buurt 
van de bewoonde wereld kom, zoveel mogelijk 
de maximale hoogte van 120 meter aan. Ik 
vlieg momenteel vooral om te testen en te 
oefenen en dat doe ik boven 'leeg' land.’ 

'Wat ik eventueel wel wil doen, op verzoek van 
dorpsbewoners, is foto’s of video’s maken van 
hun huis of directe omgeving, maar enkel voor 
zover dat binnen wettelijke mogelijkheden kan 
en altijd sámen met de betreffende bewoner. 
Wat ook kan, is op verzoek van VDO of Ol’n
zielster foto’s of video’s maken van 
festiviteiten. Maar ook dan alleen sámen met 

één of meer betrokkenen. In beide gevallen wil 
ik graag dat degene voor wie ik vlieg, zelf even 
contact opneemt met eventuele buren of om
standers. Het is m.i. belangrijk dat dit soort 
dingen in goede harmonie verlopen!' 
Voor het boek Dood en begraven in Oldenzijl 
dat 9 juli wordt gepresenteerd (zie elders in 
deze krant) heeft Rens dit voorjaar een aantal 
luchtfoto’s gemaakt. Hij heeft zich inmiddels 
behoorlijk verdiept in de materie en heeft een 
overzichtelijk en uitgebreid informatieblad sa
mengesteld voor iedereen die meer wil weten 
over drones, regelgeving en eisen, of er mis
schien zelf mee bezig wil. Belangstelling? Stuur 
dan een mailtje naar busold@tutanota.com

Dick en Dick
Een heel ander beeld van Oldenzijl gaven Dick 
en Dick, die op 17 maart te gast waren bij  
Eppe Scholtens en Piet Tuinman, bij Omroep 
Het Hogeland. 

Allerlei onderwerpen passeerden de revue: de 
inwoners, samenstelling van de bevolking, de  
import die in de jaren zeventig een mooi 
sociaal effect had op de gemeenschap en nieu
we bewoners die de laatste jaren in het dorp 
zijn komen wonen. Van vergrijzing is in Olden
zijl geen sprake: er zijn zeker twintig inwoners 
van nul tot middelbare schoolleeftijd. Ook de 
samenwerking met de Nicolaaskerk, het kopje 
koffie bij de buren en de Ol'nzielster kwamen 
voorbij, net zoals een aantal van de 
dorpsactiviteiten. Dick Sikkema had de muziek 
gekozen. Dat was hem als bandlid van The 
Green Dogs ook wel toevertrouwd. Dick Knol 
ging nog wat nader in op de nieuwe stichting, 
die opgericht is om het dorpshuis aan te 
kopen. Samen schetsten Dick en Dick een mooi 
beeld van het dorp in een geanimeerde 
uitzending!
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Jaarvergadering IJsvereniging
Op vrijdag de 
dertiende, (je zou 
er bijgelovig van 
worden) hield de 
IJsverening haar 
92ste jaarvergade
ring. Ondanks de 
datum was het een 
zeer geanimeerd 
gebeuren. Er werd 
teruggekeken naar 
2020 én 2021. 
Hoogtepunt van 
2020 was het cur
len in Kardinge.      

Voor herhaling vatbaar! In 2021 lag er ijs op de 
gracht van Klaas en Gea, dus is er geprobeerd 
iets voor de kinderen te organiseren. Helaas 
was daar uiteindelijk te weinig belangstelling 
voor. Marten heeft in het afgelopen jaar het 
penningmeesterschap, dat hij jaren heeft ver
vuld, neergelegd in verband met familieom
standigheden. Johannes (Sch) volgt hem op. 
Met de herbenoeming van Danny en het 
nieuwe bestuurslid Garco is het bestuur weer 
compleet. En een absolute primeur: de ijsvere
niging heeft straks een heuse ijsmeester: 
Gerrit gaat bij de KNVB een cursus 'ijsmeester' 
volgen. In het komende seizoen komt er een 
keer een kunstijsbaan naar het dorp in samen
werking met de Stichting Buitensport. Het 
voorstel om weer te gaan curlen werd positief 
ontvangen. De suggestie ‘skiles’ opent wellicht 
ook perspectieven. Bijzonder tijdens deze jaar
vergadering was de verloting, meer nog dan 
andere jaren. Het devies was: ‘geen prijzen 
meenemen’. Linda had namelijk de plaatselijke 
middenstand ‘uitgeschud’, met bijzonder veel 
succes! Ondanks de verhoogde prijs van de 
loten werd er grif gekocht en duurde de pauze 
haast langer dan de vergadering zelf. 

Jaarvergadering VDO
Tijdens de jaarvergadering van VDO op 29 april 
werd teruggekeken én vooruitgekeken. 
Teruggekeken bijvoorbeeld op een zeer 
geslaagd voorjaarsdiner. Vooruitgekeken naar 
het lopend of fietsend dauwtrappen op Hemel
vaartsdag. Ad gaf een kort overzicht van de 

stand van zaken met betrekking tot de 
overname van het dorpshuis. Belangrijk is dat 
de afspraken goed op papier komen. Duur
zaamheid is een essentieel thema om de 
kosten te drukken. Met Groninger Dorpen zal 
gekeken worden naar de mogelijkheden voor 
subsidies. Marjolein (Zwerver) gaat helpen met 
een plan om het dorpshuis ook aan andere 
bedrijven/instanties te verhuren om inkomsten 
te genereren. Uiteraard zijn andere suggesties 
ook van harte welkom! De (nieuwe) penning
meester kreeg decharge van de leden. Vaste 
prik (maar heel terecht!) was de aandacht voor 
de schoonmaak en het aanvullen. Betalen kan 
sinds kort met een pinautomaat. Boter bij de 
vis! De joker wordt, in verband met ziekte van 
Jeanine, op een ander moment uitgereikt. 
Aandacht was er voor de Oekraïense familie die 
in Oldenzijl is komen wonen. Het ontvangst
comité gaat er op bezoek (lees elders meer). 
Voor het beletteren van de graven meldden 
zich maar liefst drie nieuwe mensen aan!

De volledige conceptnotulen van IJsvereniging 
en VDO zijn terug te vinden op de website van 
Oldenzijl: www.oldenzijl.nl/wordpress

Voorjaarsmaaltijd
Zaterdag 9 april: na lange, heel lange tijd was 
er weer een bijeenkomst in het dorpshuis. Drie 
dames, echte dames, hadden zich opgeworpen 
om voor het dorp te koken. Om elkaar weer te 
zien en vooral om te vieren dat dat weer kon. 
Leo (vM) sprak op de poster over ‘mystery
chefkoks’, al bleef het mystery niet heel lang 
geheim... Het aantal eters liep zeker tegen de 
35. Daar werden de mysterychefkoks heel ge
lukkig van, en een klein beetje zenuwachtig. 
De gasten (oude bekenden en nieuwe 
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bekenden) zagen een 
prachtig gedekte tafel, met 
een beetje paasstijl en een 
hoop lentestijl. Het menu? 
Eerst keuze tussen uiensoep 
en lentesoep. Daarna sala
des (couscous, groene en 

aardappel), twee ovenschotels en verschillende 
quiches. Als toetje werd Haagse bluf met 
bessen geserveerd.

Corona liet het festijn echter nog niet helemaal 
ongemoeid. Drie patiënten zaten thuis op de 
bewuste avond, ondanks vaste voornemens om 
aan te schuiven. Leo (vM) was één van hen. Hij 
schreef: ‘Een paar dagen voor de maaltijd ging 
het mis voor mij. Nadat ik de eerste drie injec
ties onberispelijk was doorgekomen, was ik de 
klos toen ik de tweede boostervaccinatie ging 
halen. Ik werd overvallen door een aantal nare 
bijwerkingen, die zo hardnekkig waren dat ik 
me helaas voor het lentediner moest afmel
den. Wie schetst mijn verbazing toen ik kort na 
mijn afmelding kreeg te horen dat de maaltijd 
bij me thuisbezorgd zou worden. Dat was een 
geweldig leuke verassing! Ik begreep dat ook 
Marja en Leo, die eveneens tot quarantaine 
waren gedwongen, die service kregen. Wat een 
luxe voor ons! Ondanks mijn coronaperikelen 
heb ik heerlijk gesmuld van het resultaat van 
deze mysterykoks, die niet alleen koks waren, 
maar ook schatten van cuisiniers die lief voor 
ons gezorgd hebben. Dini, Liesbeth en Vera, 
hartelijk dank voor niet alleen jullie kookkunst, 
maar vooral ook voor jullie initiatief en 
zorgzaamheid.’ Tot zover Leo. 
Nettie liet nadien op Twitter weten dat ze voor 
deze maaltijd een keer haar splendid isolation  
had verlaten en niet alleen een heerlijke 

driegangenmaaltijd nuttigde, maar ook de 
leukste, meest onderhoudende avond sinds 
tijden beleefde! 

Maar het laatste woord is aan Vera, Dini en 
Liesbeth: ‘En toen was het op, voorbij. Maar de 
herinnering blijft (ahum, errug zoet zo). Kort 
door de bocht: we hebben met een groot deel 
van het dorp gegeten in het dorpshuis, een 
aantal zieken werden thuis gevoed, men heeft 
genoten. We hebben elkaar (weer) echt gezien 
en gesproken en eigenlijk het einde van de co
ronaperiode gevierd. Wij willen graag iedereen 
die er was bedanken. We vonden het fijn om 
voor jullie te koken!’

Vrijwilligersmiddag
Nadat het eerst een keer was uitgesteld 
vanwege... juist... kon het op 23 april dan toch 
doorgaan: de vrijwilligersmiddag. Het bestuur 
van VDO plaatste alle mensen, die zich vrij
willig voor het dorp inzetten op welke manier 
dan ook, in het zonnetje. De gemeente Het 
Hogeland deed daar nog een attentie boven
op. Het leverde een uiterst genoeglijke middag 
op die voor velen naadloos overliep in de zater
dagmiddagopenstelling. 
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Dauwtrappen
Werd het dauwtráppen, werd het dauw
fietsen...? Het werd een dauwschoolreisje! Op 
stap met een huifkar en dan onderweg ergens 
gelost worden. Maar niet zo maar ergens. Er 
wachtte een fraaie wandelroute met onderweg 

een fantastisch ont
bijt. Bij terugkomst 
kropen de deelne
mers nog nét niet 
onder de banken!

Exposities
Op 19 februari werd de fototentoonstelling van 
Henk Meima geopend, met het feestelijk 
uithangen van de Groninger vlag. Oorspronke
lijk zou de expositie tot 7 maart duren, maar 
wegens succes werd die met 3 weken verlengd.

Inmiddels hangt er alweer een nieuwe 
tentoonstelling in de kerk: De reis van Emo. 
Quilts van Marjan Ruitenberg vertellen het 
verhaal over de reis die abt Emo in 1211 (in 
dezelfde tijd als waarin de kerk werd gebouwd) 
te voet maakte naar Rome. Ook deze expositie 
blijft iets langer hangen: tot en met 3 juli.

Oud papier
Op 8 juli wordt er 
weer oud papier 
opgehaald voor 
odbs Nijenstein 
in Zandeweer. 
Een paar dagen 
vooraf komt er 
nog een briefje in de bus! Verzoek is om het 
papier gebundeld in zakken of dozen bij de weg 
zetten, niet in plastic zakken. Maak de dozen 
niet te zwaar, houd rekening met de ophalers.  
Heb je nog vragen? 0595433344.

Nog meer trekkers
Jong geleerd is oud gedaan. Op 21 mei kwam 
er een colonne oldtimertrekkers door Oldenzijl. 
Een welhaast eindeloze stoet. Maar met ineens 
een wel heel bekend gezicht! Tim! Met z'n opa.

Van oude trekker naar bijzonder bij de tijd
Sinds half mei is Ik en Zorg heel bijdetijds van 
het gas af. Daarmee zijn  ze de eerste groene 
zorgaanbieder in de gemeente  Het Hogeland.
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Neuten schaiten en eieren zoeken
Soms spreken beelden voor zichzelf. (18 april)

Jeu de boules
De jeudeboulescompetitie op Hemel
vaartsdag leverde een spannende finale op 
tussen Paul & Willem en Garco & Marjolein. Er 
werd gestreden op het scherpst van de snede, 
maar uiteindelijk gingen Garco & Marjolein er 
met de winst vandoor. Gefeliciteerd!

Dorpsarchief
Met vereende krachten heb
ben beide Johannessen en 
Ad een grote archiefkast 
naar de zolder van de kerk 
gehesen. Te bewaren infor
matie van de verenigingen 
of over het dorp kunnen nu 
centraal worden opgebor
gen. (Moet er nog wel eerst 
iemand bij het steile wiebel
trapje omhoog...)

Het Keutje kon weer los
De Oldenzijlster biljartclub kon de keu weer ter 
hand nemen. Maar liefst twee seizoenen was er 
vanwege corona geen onderlinge competitie 
mogelijk. Eindelijk, oktober 2021, barstte de 
strijd op het groene laken weer los. Coördi
nator Anton had alles, na de ongewenste pauze 
van twee jaar, als vanouds tiptop geregeld, 
zoals hij dat al vele jaren doet. Competitie
rooster samenstellen, stand bijhouden, online 
publiceren én de traditionele slotavond.  Jam
mer was dat de competitie door allerlei om
standigheden niet uitgespeeld kon worden. In 
goed onderling overleg werd besloten geen 
uitslag vast te stellen en de traditionele prijzen 
in de kast te houden. Gelukkig was de slot
avond wel weer een succes. Alle dertien leden 
vermaakten zich uitstekend met het traditio
nele 'tien over rood' en 'kastje', zodat de 
prijzen hiervoor wél konden worden uitgereikt.  
Een heel gezellige avond ter afsluiting van een 
(on)gelukkig biljartseizoen. Zou het aantal 
leden (dertien) iets te maken hebben gehad 
met het niet afspelen van de competitie? 
Komend najaar starten we met frisse moed. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Op naar 
de 13+. 
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Presentatie 

boek en grafrek
Vanaf 2016 is er in fases gewerkt aan 

het kerkhof rond de Nicolaaskerk in het kader 
van het project Kerken in het Groen van 
Landschapsbeheer Groningen. Die werkzaam
heden zijn vorig jaar afgerond.In de afgelopen 
jaren heeft historicus Teun Juk onderzoek 
gedaan naar de geschiedenis van het kerkhof 
en het begraven in Oldenzijl, wat resulteerde in 
de publicatie: Dood en begraven in Oldenzijl. 
Ook is er een stukje vergane historie weer 
zichtbaar gemaakt in de vorm van een replica 
van een zogeheten 'grafrek' (Gronings: 'rik'), 
gemaakt voor het kerkhof door de mensen van 
Werkplein Ability in samenwerking met Vakland 
Het Hogeland. Intussen zijn vrijwilligers uit het 
dorp begonnen met het, daar waar nodig, 
opnieuw beletteren van de grafstenen, zodat 
de geschiedenis van de oude dodenakker ook 
op de zerken weer zichtbaar wordt. Op 9 juli 
worden boek en grafrek feestelijk gepresen
teerd. De inloop, met koffie en thee, is vanaf 
14.00 uur, het programma begint om 14.30 
uur. Na afloop (zo rond 15.45 uur) is er een 
hapje en drankje in het dorpshuis. Aan de 
middag wordt muzikale medewerking verleend 
door Vocaal Ensemble Curiosa uit Middelstum. 
Alle Oldenzijlsters zijn hierbij van harte uitge
nodigd. Als je komt, (ja toch?!) laat het even 
weten aan Marja. 
mail: secretaris@nicolaaskerkoldenzijl.nl 
whatsapp: 0630724508 
Geef dan ook direct even door met hoeveel 
personen je komt.

Op 4 maart overleed onze dorpsgenoot Corrie. 
Ze werd op 10 maart begraven op de 
begraafplaats van Oldenzijl. 

En helaas nog een overlijden: op 21 mei is 
onze ouddorpsgenoot Reinder overleden.
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Colofon
redactie: Marja Spakman
telefoon: 0595464327
mail: marja.spakman@planet.nl

Met bijdragen van:
Linda Bodde Christel Uittenbogaard
Ad Prins Brigitte Donck
Eppe Scholtens Liesbeth Span
Brigitte Donck Eric de Rover
Marjolein vd Berg Yes Witteveen
Rens Busscher Anton Klein
Leo van Meurs

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, 
úiterlijk op 1 oktober.
(Bijdragen worden mogelijk ingekort en/of geredigeerd.)

Overweldigend waren de reac es jdens de ziekte en na 

het overlijden van  mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Corrie van der Brug‐Smit

Wij zijn bemoedigd door alle steun.

Jullie betrokkenheid en medeleven zijn hartverwarmend. 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken die,op welke wijze 

dan ook, zijn medeleven hee  betoond.

Sietse van der Brug en kinderen


