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In dit nummer 
In dit proefnummer gaan we op bezoek bij Jaap Woltjer die 
inmiddels, samen met zijn vrouw Ina, al ruim 45 jaar in ons 
dorp woont. Carma en Hans gaan na zestien jaar 
Oosternieland verlaten. Zij verhuizen naar de blauwe stad. En 
hoe groen wordt Oosternieland en hoe veilig? We nemen een 
kijkje in het rijdende huis van Sinterklaas en zijn benieuwd 
wanneer we voor het eerst in het dorpshuis bij elkaar kunnen 
komen.

Waarom een Nijlandkrant
Waarom een Nijlandkrant? Om nog gemakkelijker nieuwtjes 
en wetenswaardigheden te kunnen uitwisselen naast de 
buurtapp en de gebruikelijke flyers in de brievenbus. En 
iedereen kan er een steentje aan bijdragen. Berichtjes en foto’s 
zijn altijd welkom.We zijn benieuwd wat jullie ervan vinden! 
Laat het ons weten via: nijlandkrant@gmail.com. 


Nijlandkrant 1

Sinterklaas 

Sinterklaas was ook dit jaar 
weer in Oosternieland. Hij 
had zijn eigen huis 
meegenomen zodat alle 
kinderen toch bij hem op 
bezoek konden gaan. 

Groenplan 

Van de stichting 
Landschapsbeheer 
Groningen hebben we flink 
wat bollen gekregen. 
Tulpen, narcissen en 
krokussen. We hebben ze 
geplant op zaterdag zes 
november. 

Dorpshuis 

Hoe staat het met het 
dorpshuis. De bouw ligt nu 
even stil maar in het 
voorjaar gaan we weer hard 
aan het werk. Wie werken er 
allemaal aan mee? 

Verkeer 

Hoe verkeersveilig is 
Oosternieland? Een groepje 
bewoners ging op 
onderzoek uit en heeft de 
knelpunten 
geïnventariseerd. 

NIJLANDKRANT 
Van Nijlandsters veur Nijlandsters 
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Sinterklaas bezoekt Oosternieland 

Op zaterdag 27 november was het eindelijk weer zo ver; de 
goedheiligman bracht een bezoek aan Oosternieland en 
Zijldijk. In voorgaande jaren vond het feest plaats in het 
Dorpshuis van Zijldijk, maar vanwege de pandemie is er sinds 
vorig jaar voor een andere vorm gekozen, en dit bleek ook dit 
jaar een groot succes te zijn!

Sinterklaas bezocht namelijk alle kinderen persoonlijk bij hun 
huis. Om 17.30 uur begonnen Sint en zijn Pieten in Zijldijk 
aan hun rondrit. Ze deden dit in een prachtig huisje op 
wielen. Om ongeveer half acht reden ze Oosternieland binnen 
om alle kinderen, die vol verwachting zaten te wachten, te 
bezoeken. Jong en oud, voor iedereen bleek het nog 
spannend. Zo zaten zowel Mike (10 jaar) als Sem (5 jaar) 
continu voor het raam te kijken of de wagen al in zicht was... 
Eenmaal gearriveerd werden de kinderen door de zingende en 
dansende Sint en Pieten onthaald in hun gezellige huisje. Het 

grote boek was 
uiteraard mee 
gebracht, en 
daardoor kon 
Sinterklaas met elk 
kind een gezellig 
gesprekje voeren. 
Wat weet die man 
toch veel! Uiteraard 
gingen de kinderen 
niet met lege handen 
weer naar huis. Voor 
elk kind was een 
passend cadeau 
meegebracht en ook 

een zakje snoepgoed mocht niet ontbreken. Kortom; het was 
weer een zeer geslaagd feest. Dank u Sinterklaasje! 

Nijlandkrant 2

Even voorstellen 

Wij, Henk en Margot, wonen nu 
bijna drie jaar in Oosternieland en 
we zijn heel blij met dat mooie 
huis waar wij zomaar in mogen 
wonen. 

Wij houden erg van tuinieren 
maar dat zien jullie wel. Vooral in 

het voorjaar, als 
je langs het huis 
rijdt, zie je ons 
meestal in de 
tuin. We werken 
aan een wi=e 
tuin bij de wi=e 
villa. En als je nu 

goed kijkt, zie je drie 
winterbloeiende prunussen in 
bloei staan. Zo komen wij mooi de 
winter door! 

Wie in het voorjaar of de zomer 
even wil komen kijken is van harte 
welkom. Jaap Woltjer hebben we 

op een 
zondagmiddag 
in de zomer al 
mogen 
begroeten. En 
dan hebben we 
natuurlijk ook 

nog twee 
hondjes die nogal wat kabaal 
maken als er iemand langsloopt, 
vooral als er dan ook nog een 
hond bij is (en vooral ook als het 
Suzy is van Henk en Henriët Poot). 
Ook zijn ze dol op gaten graven 
overal waar ze mollen ruiken. En 
de mollen graven ook maar dan 
met hoopjes en daartussendoor 
tuinieren wij dan!
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Vertrek van bewoners 
Op de Oosternielandsterweg 23 wonen Hans, Carma, Rohan en Thorsten. Carma is in 2006 hier komen 
wonen met haar toenmalige man Erwin. Na ongeveer anderhalf jaar werd er een tweeling geboren, twee 
gezonde jongens. Het huwelijk hield echter geen stand. In 2010 worden Hans en Carma verliefd en zijn zij 
gaan samenwonen. Het huis heeU daarna meerdere verbouwingen ondergaan en een flink stuk land is 
toegevoegd aan het paradijsje. Zij wonen hier met veel plezier en genieten van het huis, de tuin en de 
gezelligheid in het dorp.  

Maar tot ieders verbazing kondigen ze dit najaar opeens aan dat ze 
gaan vertrekken uit Oosternieland! Wat is er gebeurd? Waarom? 
Hans en Carma vertellen: “we hebben alZjd het idee gehad om als de 
jongens wat ouder zijn, iets kleiner te gaan wonen. En dan het liefst in 
de buurt van of liever nog aan het water.”  

Tot een half jaar geleden leek dit nog een droom die ver weg was. Ze 
keken vaak naar huizen op mooie plekjes op Funda. Zo ook afgelopen zomer. Daar ontdekten ze dat de 
woningprijzen in deze omgeving behoorlijk gestegen waren. Een ontwikkeling die misschien kansen bood. 
Toen is het begonnen te borrelen. Wat zou hun eigen huis dan opleveren in de verkoop? En als het lukt om 

te verkopen, waar gaan we dan naar toe?   

En opeens was daar een geweldige kans! Binnen een lopend 
project in Blauwstad kwam een kavel vrij aan het water. En zo 
begonnen ze aan een nieuw avontuur.  

Het huis in Oosternieland is snel verkocht. Er komt een stel in dat 
uit het midden en het westen van het land komt. Hij is hovenier en 
zij is werkzaam als HR adviseur bij Hortus Amsterdam.  

Binnenkort verhuizen Hans en Carma met de jongens  naar een 
Zjdelijke huurwoning in Groningen. Zij zullen daar wonen totdat 
het nieuwe huis in Blauwestad klaar is.  

Het is wel een dubbel gevoel, aldus Hans en Carma. “We wonen hier heel erg fijn. Een mooie plek, een 
heerlijk huis en ook heel belangrijk, ontze=end veel leuke en lieve mensen! Die gaan we zeker missen. We 
blijven dan ook betrokken bij de acZviteiten rondom het dorpshuis. Dus jullie zijn nog niet van ons af!” 

Nijlandkrant 3

Gezocht 
Hou je ook van culturele activiteiten en van organiseren? 

We zijn op zoek naar jou! 
We willen graag weer een CCO (Culturele Commissie Oosternieland) oprichten. 

Wil je meedenken over het organiseren van allerlei culturele activiteiten in 
Oosternieland? 

Meld je dan aan bij een van de redactieleden van de Nijlandkrant (zie colofon) of 
via: nijlandkrant@gmail.com. 

mailto:nijlandkrant@gmail.com
mailto:nijlandkrant@gmail.com
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In gesprek met Jaap Woltjer 
Eppe Scholtens ging op bezoek bij Jaap en Ina Woltjer  
‘K haar laiver ‘n knien kregen’. Dat zei Jan Woltjer op 26 april 1938, op zijn verjaardag. Maar in plaats van 
een konijn had Jan een broertje gekregen op die dag: en dat broertje 
hee=e Jaap. Die anekdote vertelde diezelfde Jaap Woltjer ruim 83 jaar 
later in een gesprek met de Nijlandkrant. Jaap Woltjer, samen met zijn 
vrouw Ina wonend aan de Oosternielandsterweg nr 36, u weet wel, dat 
mooie huis (‘De kleine Ark’) met de speeltuin in hun tuin.  

Hij is een geboren Nijlaandster, want zijn geboortehuis (‘Blijckeheerd’) 
is het bedrijf waar nu Landjuweel is gevesZgd en dus nog net bij 
Oosternieland horend. DesZjds in 1938 had de familie Woltjer daar een 
aardappelselecZe- bedrijf. OK, er stonden ook wel wat koeien op het 
‘achterdeel’, vertelt Jaap, maar aardappelen waren hoofdzaak. Jaap 

bracht dan ook 
vrijwel zijn gehele jeugd door op de boerderij. Hij 
speelde daar, hielp mee (appels rapen) en zat soms 
op een door een bok getrokken kar (‘bokkewoagen’) 
totdat de bok het groene gras toch aantrekkelijker 
vond dan het trekken van een kar. 

Omdat Jaap van Gereformeerde huize is, was de trek 
logischerwijs meer richZng Uithuizermeeden dan 
naar Oosternieland. Hij bezocht daar de 
Gereformeerde lagere school en MULO. ‘Die laatste 
school verliet ik na vijf jaar overigens diplomaloos’, 
verzuchte Jaap. Daarom knoopte hij er nog maar 2 
jaar ambachtsschool aan vast, waar hij een diploma 
autotechniek behaalde.  

Dit diploma was voor hem, nadat hij zich in Apeldoorn 
verder had geschoold, de basis voor een werkzaam leven in 
garagebedrijven in Groningen en later bij garage Gorter in 
Roodeschool. In de stad Groningen leerde hij Ina kennen, die 
overigens uit Leeuwarden kwam. Daar trouwden ze ook in 
1967 maar ze kregen uiteindelijk een huisje aan de 
Noorderbinnensingel in Groningen, waar ook hun dochter 
Janneke geboren werd. Ina was inmiddels werkzaam in het 
onderwijs in de stad. Wel moest ze overigens ontslag nemen 
toen ze van Janneke zwanger was. Dat was heel 
normaal destijds.  

Door zijn baan als magazijnmedewerker bij Garage Gorter in Roodeschool verhuisden Jaap, Ina en 
Janneke naar de Margrietstraat in Uithuizermeeden, waar hun zoon Jaap werd geboren. Omdat 
Gorter er mee stopte was Jaap genoodzaakt weer iets anders te zoeken. Dat vond hij bij Woltjer 
Meubelen, het bedrijf dat door zijn broers Wim en Dick werd gerund. Jaap deed daar met name 
logistieke werkzaamheden. 

Nijlandkrant 4
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In gesprek met Jaap Woltjer (vervolg) 

Jaap kwam in het bestuur van Dorpsbelangen en later ook in de plaatselijke commissie van de 
kerk, waar hij vandaag de dag nog steeds in zit trouwens. Destijds zat hij daar in met Hennie Vels, 
Rudi Voordes en diens broer die in Zijldijk woonde. 

Inmiddels 45 jaar in Oosternieland wonend, hopen Jaap en Ina dat nog vele jaren te mogen doen. 
Twee jaar geleden mocht Jaap zich gelukkig prijzen dat hij na een aneurysma tijdig werd 
gevonden door Ina. ‘Zoiets maakt alles relatief en doet je beseffen dat alles eindig is’, besluit Jaap.  
Laten we hopen dat we Jaap en Ina nog lang als Nijlandsters in ons midden mogen hebben! 

Nijlandkrant 5

Hoe veilig is Oosternieland 

Een steeds terugkerend thema op de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelangen 
Oosternieland is de verkeersveiligheid. Op bepaalde punten in ons dorp wordt regelmatig 
te hard gereden. Een aantal bewoners heeft de knelpunten geïnventariseerd en besproken 

met twee verkeersdeskundigen van de gemeente Het Hogeland. 

Tijdens dit gesprek is vooral de nadruk gelegd op de kruispunten: 
Tilweg/Oosternielandsterweg, de weg van dit kruispunt naar de 

Maarvlietweg en het kruispunt Maarvlietweg/ Battenweg/
Oosternielandsterweg. 

 Vanaf 20 september 2021 hebben vier weken twee smiley 
snelheidsborden gestaan op de ONW ter hoogte van nummer 12 

en nummer 26. Deze periode wordt 
doorgaans gebruikt om weggebruikers 

op de toegestane snelheid van de weg te 
wijzen. 

Er is momenteel overleg gaande met de gemeente over de vraag 
of wij zelf, als dorp, twee smiley snelheidsmeters mogen 

aanschaffen via het dorpsbudget.  
Deze kunnen dan afwisselend op diverse plekken in het dorp 

geplaatst worden. Ook wordt mogelijk overgegaan tot de aankoop 
van enkele Victor Veilig Verkeersmaatjes.  

De verkeersveiligheidsproblemen van Oosternieland worden daarnaast meegenomen in 
een algemeen mobiliteitsplan voor de gemeente Het Hogeland dat mogelijk volgend jaar 

gepresenteerd wordt.
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Hoe staat het met ons dorpshuis 
Hoe gaat ons dorpshuis eruit zien? 

Als je door Oosternieland en langs de bouwplaats midden in het dorp loopt, vraag je je 
misschien af: Gebeurt er eigenlijk nog iets rond ons toekomstig dorpshuis? Antwoord: 
Zeker! 
In Oudeschip, in de loods van (Sabastiaan) Weessies Bouw wordt gewoon keihard 
doorgewerkt. Leo, Hans, Sabastiaan en Eppe zijn daar met regelmaat 
te vinden. Zo zijn de toekomstige wanden van het dorpshuis 
inmiddels in elkaar gezet. Dat geldt ook voor de dakspanten die voor 
toekomstige plaatsing klaar staan.  

De bouwcommissie heeft besloten om deze onderdelen niet meer voor 
de winter te plaatsen. Dat zal dus in het begin van het voorjaar 2022 
gaan gebeuren. 

Wie gaat dat allemaal betalen? 

De financiering van het te bouwen dorpshuis is dankzij toegezegde subsidies van vele 
organisaties en instanties nagenoeg rond. Carma en Eppe hebben in het aanvragen van die 
gelden heel wat uurtjes gestoken, maar die zijn dus de moeite waard geweest.  
Het gaat om toezeggingen en inmiddels binnen gekomen gelden van: 
Gemeente het Hogeland, Elk Dorp een Duurzaam Dak (NAM), JBS en HSK (voorheen 

Kammingafonds), Fonds Eemsmond, Waddenfonds, 
Oranjefonds, Rabobank en VSB 

Hierbij een kleine fotoreportage van wat er tot nu toe zoal is 
gebeurd. Daarop is te zien dat er is gepland, gemeten, 
gegraven, gemetseld, gelast, isolatie is aangebracht, ijzer is 
gevlochten, koffie is gedronken (dankzij Lenus!!), sjekjes 
zijn gepield, beton is gestort, wanden gezaagd en in elkaar 
zijn gezet, gelijmd, etc. 

Nijlandkrant 6
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Kerstvloed 
Kerstvloed 1717: de verwoestende bende van de verschrikkelijke 
Neptunus 
Kerst is weer in aantocht. Voor de meesten van ons een woord dat doet denken aan gezelligheid, familie 
en warmte. In de kerstnacht van het jaar 1717 was dit alles echter heel ver weg; heUig natuurgeweld 
zorgde voor verwoesZng en dood. Ook in ons kleine dorpje Oosternieland.  

In de week voor kerst had de wind een aantal dagen uit het zuidwesten gewaaid. Toenmalig hoofd 
waterschap van de provincie Groningen, Thomas van Seera=, was op 24 december naar Reide gevaren 
voor werkzaamheden aan de dijken. Daar zag hij dat de lucht wonderlijk kleurde en er overal draaiingen 
waren. De lucht werd steeds zwaarder, hij herkende de dreiging van een orkaan van zijn Zjd in West-Indië. 
In het Opregt en nauwkeurig Historisch Verhaal over de Kerstvloed van A.E. Crous uit 1719 werd zelfs 
gesteld dat de Theems in Londen bijna droog stond doordat al het water richZng de Noordzee gestuwd 
werd. Van Seera=s bedenkingen bleken voorspellend te zijn. In de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 
december braken de dijken op veel plekken door in de provincie Groningen. Rond twee uur 's nachts was 
het water zo krachZg dat de dijken het niet langer hielden. 

Al snel bleek dat het Hunsingo-kwarZer het hardst getroffen 
was, een gebied dat ongeveer overeenkomt met onze huidige 
gemeente Het Hogeland. Niet alleen waren de dijken compleet 
weggespoeld, in het landschap waren verschillende kolken 
geslagen door de kracht van de stroming. Deze kolken zijn ook 
in Oosternieland nog steeds herkenbaar aanwezig in het 
landschap. Meer dan negen voeten hoog kwam het water op 
sommige plaatsen. In het Hunsingo-kwarZer verdronken 1764 
mensen en werden 684 huizen verwoest. Veel mensen 
verdronken direct door het geweld van het water, maar ook de 
kou werd veel drenkelingen fataal.  

Vanuit de Stad Groningen werd op 25 december een 
reddingsacZe opgezet door Van Seera=. De volgende dag voeren zeker 80 schepen uit om mensen, vee en 
goederen op te pikken. Slachtoffers werden zoveel mogelijk ondergebracht in burgerhuizen in de Stad, en 
tot in het Academiegebouw aan toe stond er gered vee. Verdronken vee werd geslacht en gezouten en 
samen met kool uitgedeeld aan de slachtoffers van de ramp. 

Ook Oosternieland werd getroffen door de ramp. Crous (1719) schreef het volgende:  
‘Nog was de verwoede Zee door alle dese Doorbreekingen niet bevreedigt: De Plaatsen door haar geweld 
geoopent nog niet ruum genoeg, om met een volle vloed Landinwaards in te stroomen. Dies moesten ook 
de Dijken van 't Ooster-Nieuw-Land [Oosternieland], door haar onweederstandelike aanpersingen 
onvergeworpen worden em van haare grondslaagen ontbloot zijnde in deselve Twee afgrijslijke Colken 
onrangen’. De schade in ons dorpje was groot; acht huizen raakten vernieZgd en honderden koeien, 
paarden en schapen verdronken. Maar het grootste verdriet werd gebracht door het verlies van twinZg 
inwoners, een zeer groot aantal voor een klein dorpje als Oosternieland. De impact moet enorm zijn 
geweest. Kerst 1717: de hel op aarde.  
(Aangepaste versie van: h=ps://www.deverhalenvangroningen.nl/alle-verhalen/kerstvloed-1717-de-verwoestende-
bende-van-de-verschrikkelijke-nep, auteur Lidia Kooistra.) 

Bron: Groninger Archieven: Opregt en Nauwkeurig Historis Verhaal Van de Verwonderenswaardige, Droevige, 
Schrikkelike en seer Schaadelijke Waatersvloed…Op Kersdag den 25. December Ao 
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Kaart van de Kerstvloed in de provincie 
Groningen. Het blauwgroene gebied was 
volledig overstroomd.



proefnummer december 2021

Groenplan 
Het dorp verfraaien 
Het dorp wordt nog mooier dan het al is! In de dorpsvisie van een paar jaar geleden is er al over 
gesproken. Het behoud en verfraaien van het groen in Oosternieland. Vorig jaar hebben inwoners hiervoor 
diverse ideeën aangedragen. Deze ideeën zijn door  een klein groepje inwoners, adviseurs van het 
Groninger Landschap en in samenspraak met de gemeente het Hogeland verwerkt in een zogenaamd 
‘masterplan’. 

Dit wilden we uiteraard delen en bespreken met Oosternielanders. Dus werden alle inwoners op 26 
oktober jl. uitgenodigd voor een voorlichZng- en inspraakavond in het kerkje van Oosternieland. Leuk om 

te zien dat er veel interesse was! 

Rianne Luring en Gerard Leijenhorst van het Groninger Landschap 
hebben een toelichZng gegeven op de voorgenomen plannen.  Niet 
alle ideeën in het plan konden op steun rekenen. Wat ook begrijpelijk 
is. In kleinere groepen is vervolgens nagedacht over de plannen en zijn 
er aanvullende ideeën en opmerkingen ingebracht.  Deze inbreng 
wordt op dit moment verder uitgewerkt en in het masterplan 
verwerkt.  

De kosten voor de uitvoering van dit plan 
worden betaald via nog aan te vragen 
subsidies. De gemeente het Hogeland en 
Groninger Landschap ondersteunen ons bij 
het aanvragen van de subsidies.  

Aan het einde van de avond heeU 
Oosternieland een mooi cadeau ontvangen. 
Het betrof twee grote dozen met 
bloembollen! Geschonken door Routebureau 
Groningen, beheerders van het 

wandelnetwerk in Groningen.  

Op 6 november jl. hebben vele enthousiaste dorpsbewoners de bollen in de grond gepoot. We verheugen 
ons nu al op de bloemenzee dit voorjaar!
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Colofon 
Redactie: Eppe Scholtens, Sanne Brontsema, 

Margot Slotboom, Carma van der Linden 
Telefoon: 0650826864 

e-mail: nijlandkrant@gmail.com 
De Nijlandkrant is ook te lezen op 

oosternieland.nl  
Druk: Sikkema, Warffum 

Kopij voor de volgende Nijlandkrant ontvangen 
wij graag vóór 1 maart 2022 (bijdragen kunnen 

ingekort of geredigeerd worden).

De redactie 
wenst jullie een 
fijne kerst en 
een gelukkig 
nieuwjaar!

mailto:nijlandkrant@gmail.com
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